
Vários Estados reclaman a revisión do Tratado qu·e só Alemaña_e 
-Luxemburgo poden cumprir 

Perdidos en Maa·stricht 
Só dous sócios da UE dan cumprido os criterios de Maastricht para a converxéncia. A cinco anos da 

asinatura do Tratado, o Estado español non satisfai nengunha das previsións económicas. No mellor dos 
. . 

casos, só seis. paises darían atinxido o listón previsto para o 97 o que quer dicer que a data derradeira do 99 
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terá que ser tamén revisada. 

ADAM NIKLEICZ I NEWSWEEK 

Novos escapes na Celulosa 
producen alarma en Pontevedra 
O Luns 3 de Abril ás 12,30 horas, 
produciuse unha nova fuga de ga
ses nas instalacións de Celulo
sas, provocando unha certa alar
ma en Marin e Pontevedra. Se
gundo fontes da empresa o gas 
desprendido sen control durante 
vários minutos foi o metano, insis- · 
tindo esas fontes en que se trata 
dunha fuga inócua. Na tarde do 

Mércores volveu aparecer con in
tensidade o fedor. Segundo a pre
sidente da Asociación ola Defen
sa da Ria, "as fugas son preocu
pantes porque nunca sabemos a 
veracidade da versión oficial. Polo 
demais non nos cansamos de de
nunciar que, a pesar do risco po
tencial, a cidade segue sen contar 
cun Plan de Evacuación Civil".+ 

O Sindicato Labrego anúncia novas mobilizacións 
"Se non se nos escoita seguire
mos a mobilizarnos", anunciou un 
portavoz do SLG o paasado Mér
cores, ante a postura mantida por 
Conselleria e Ministério de Agri
cultura. Esta central que logrou 
reunir a máis de tres mil labregos 
a · pasada semana en Santiago 

considera "un éxito do campo ga
lego" as máis de 700.000 tonela
das de cota logradas por riba das 
concedidas. en 1985. Os gandei
ros galegas son os únicos de to
do o Estado que se están a mobi
lizar desde hai unha década eri 
contra da cuota: (Páx. 5) 
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'Estamos 
emocionados pola 
resposta da xente' 
Xosé Rodríguez, 
capitán do Freiremar 1 

O capitán do buque fletaneiro 
Freiremar 1, Xosé Rodríguez 

. manifestou a sua emoción e 
a dos seus compañeiros pa
las "mobilizacións emprendi
das en solidariedade con 
nós". "Non está só en xogo o 
fletán -manifestou en decla
racións á Rádio Galega- se
nón toda a flota conxeladora 
e o país enteiro". Ao cerre 
desta edición milleiros de ga
legas e galegas saian , atra
vés de diversos médios de 
transporte, en direción a Ma
drid para acudir á manifesta
ción apoiada por un igual por 
armadores e sindicatos. As 
organizacións nacionalistas 
CIG e BNG pretendían que o 
acto rematase diante das in
talacións da Unión Europea e 
non ante a embaixada do Ca
nadá como anunciaran al
guns alcaldes. 

30 . 

O Ministro Atienza manifes
tou, pola sua parte, a Onda 
Cero que "hai máis cousas 
en xogo que o fletán " e "a 
cuestión non está nunhas to
neladas máis ou menos". O 
responsábel español de Agri
cultura, Pesca e Alimenta
ción dá por feita unha perda 
do 50% na cota de capturas. 
As suas declaracións foron 
respostadas tamén polo ca
pitán do Freiremar 1 quen in
dicou que "ao Ministro élle 
fácil falar así, porque el non 
com~ do fletán". (Páx. 8) 

Fraga equipara 
de novo 
as ·nacionalidades . , 
coas rextons 

Manuel Fraga defendeu no
vamente a igualdade de ní
veis entre rexións como La 
Rioja ou Múrcia e nacionali
dades históricas caso de 
Catalunya ou Galiza. O pre
sidente da Xunta móstrase 
así contrário a unha dife
renciación xa establecida 
pola Constitución aprobada 
en 1978. 

Desde o ponto de vista auto
nómico, a postura de Fraga 
supoñeria un claro retroceso. 
Estas manifestacións, simila
res as realizadas por el mes
mo neutras ocasións, foron 

' vertidas en Madrid ante a po
néncia que estúdia a reforma 
da Cámara Alta. A postura 
do ex-ministro de propagan
da é, neste aspecto, a con
trária da defendida polo pre
sidente da Generalitat Jordi 
Pujol.+ 



O PSOE culp-a á crise económica e á arbitrariedade dos critérios de 
converxéncia 

A. leiteira de Maastficht non deu nen 
cruzado a porta 

G. LUCA - C. VIDAL 

Utópicos e catastrofistas eran os calificativos máis l;>randos para os que consideraban inalcanzábeis os obxectivos e 
os prazos de Maastricht. Hai só cinco· anos, o real era a leiteira que en catro alancadas acadaria a Arcádia da Unión 

Económtca e Monetária. Agora resulta que o endebedamento público, o déficit, os intereses a longo prazo e 
a inflación non a deixaron nen cruzar a porta da casa. 

As queixas cambiaron de ban
do en poucos dias . Os defen
sores do carro de Maastricht 
saltaban en marcha, unian as 
suas voces ás dos manifestan
tes e tiraban pedras contra os 

cristais nos que pouco antes 
se defenderan. 

Primeiro foi un comentário do 
presidente do Instituto Monetá
rio Europeu (/ME), o organismo 

que teria que sentar as bases 
do futuro banco central da Eu
ropa, no que reclamaba novos 

. esforzos dos asinantes de Ma
astricht para conter a débeda 
pública e evitar o descarrila-

O dictame dos expertos e tecnócratas europeus serviu para cercenar a produción de zonas dependentes coma a Galiza, pero 
non logrou o obxectivo de impoñer a moeda úr:iica e demáis aspectos da converxéncia. 

mento da converxéncia econó- Novos esforzos 
mica e monetária. 

Unhas horas despois, os presi
dentes do Bundesbank e do 
Banco Central de Holanda des
cartaron o obxectivo da moeda 
.única para o 97. A moeda única 
te ria que aprazarse para 1999, 
a data de reserva de Maas
tricht. Decantado, 
outras voces re-
ferentes en toda 

Francisco Pinto Balsemáo, des
de Lisboa , entende que este 
atranco no camiño de Maastricht 
debe superarse cun estarzo en
gadido. "Portugal ten que facer 
un esforzo nese sentido. Se ca
dra non o consegue pero tamén 
non está demostrado que sexa 

imposíbel. De
pende da vonta

a U E protestaban 
pola nova volta 
de torca que pe
dia o IME ou vo
taban pola data 
·de recámbio. A 
surpresa non é 
pouca nalgunhas 
opinions públicas 
europeas que hai 
apenas unhas 
horas escoitaran 
augúrios de pros
peridade e satis
facción aos seus 
ministros de eco-

Quen eran 
os que nos 
chamaban 
catastrofistas 

de política e ta
m én da capaci
dade da socieda
de civil. O papel 
do Governo e 
moi importante 
porque ten que 
eliminar atrancos 
e conducir a xes
'tión do seitor pú-por manter 

determinadas 
blico para atinxir 
eses obxectivos. 
Se non, corremos 
o risco dunha Eu
ropa a duas velo
cidades". 

posicións 
coque ia ser 
a Comunidade 

nomia. 

As previsións pa
ra o 95 si nalan 
que só Alemaña 
e Luxemburgo 
atinxirán os catro 
obxectivos de 
converxéncia. 

Económica 
Europea, 
onde están? 
(X. M. BEIRAS) 

A alusión a penas 
velada á novas 
privatizacións pa
ra reducir a débe
d a pública con
trasta con outras 
que piden unha 
rebaixa de Maas-

Analistas inme-
11 o r á bel mente 
dispostos para os 
requerimentos de 
Maastricht reco-
ñeci an que no 
máis optimista 
das previsións só 
Franza e Gran 
Bretaña poderian 
entrar na lista 
dos cumpridores . Só algúns 
voluntaristas sumaban a este 
clube de primeira a Austria e 
España. 

Para Abel Caballero , membro 
da executiva do PSOE, a Unión 
Europea e Monetária (UEM) asi 
constituida, serviria para pouco. 
"Non seria alá unha decisión bri
llante dar o disparo de saida á 
moeda única europea con Ale
maña e Luxemburgo, con un ou 

~ dous paises máis". 

Pero alén do importante atran
co do 97, os Estados compro
metidos no ·desafio de Maas
tricht, enxergan o acantilado do 
99, ao que chegarian sen ava
rias previsibeis e contando cun
ha bonanza económica que ho
xe non hai, únicamente seis 
paises. Nesta eventualidade 
ideal, a UEM comezaria na bei
ra do século con este reducido 
feixe de Estado, un deles Lu
xemburgo, dun total de quince 
sócios da UE. · · 

tricht. Por exem
p lo a a de Abel 
Caballero que ca
lifica de arbitrários 
os niveis elixidos 
para cada un dos 
critérios: o de in
flación , débeda 
pública, déficit pú
blico e tipos de in
terés . "Por que 
1 ,5 pontos de di-

ferencial de interés e non 1 ou 2? 
Por que o 3 por cento para o défi
cit e non o 2,5 ou o 3,6? Se no 
canto dun límite de debeda do 60 
por cento do PIB (que era o pro
medio do 91) se adoptase un 75 
(que será o do 96) os cumprido
res serian dez paises". 

Desde 1991 a totalidade dos 
paises da U E empioraron o seu 
nivel de cumprimento da débe
da. De feíto oito paises pasaron 
hai tempo a barreira do 70 por . 
cento e non teñen trazas de po
dela rebaixar, nen no 96 nen no 
99. Grécia, ltália e Portugal es
tán nas piares posicións; pero 
Bélxica, Dinamarca, Irlanda, Ho
landa e Suécia non andan moito 
mellar. España rematará o 95 
con algo máis do 64 por cento 
do PIB de débeda. 

Maastricht na 
. beira da renegociación 

Para Xosé Manu~I Beiras, por-
, ! , ', .. , 



Déficit democrático 
e exceso de expertos 
Hai cinco anos, cando ainda non estaba asina
do· o Tratado de Maastricht, o Governo central 
defendia afervoadamente a cesión de soberania 
ás institucións europeas en nome dun horizonte 
dourado de benefícios comuns. Pouco importa
ba que as institucións ás que se traspasaban 
poderes carecesen de estrutura democrática; 
nengun valor tiñan as liquidacións de emprego 
e de capacidad e· de produción reclamadas en 
nome do empaste con Europa, agás que quixe
ramos deitar pala borda a prosperidade futura. 

Tanto o ben trabado sistema de propaganda do 
PSOE como a constelación de gabinetes de 
Fraga lribarne, adicaron o seu mellar esforzo en 
ralear e mistificar o debate público, en nome de 
abstraccións e complexidades que non estaban 
para ser discutidas polo comun dos cidadáns. 

Esta teoloxia tecnocrática dos governos de Ma
drid e Santiago só deixaba transparentar catro 
virtudes para o ano 2000. A saber: a inflación, os 
tipos de interese, o déficit público e a débeda 
pública. Disparada a carreira da converxéncia 
sobre estes preceptos, toda obxección en nome 
do emprego, da igualdade, e do direito ás activi
dades económicas básicas para a continuidade 
do país, considerouse desde o poder catastrofis
mo ou ignoráncia. Só se podía entrar no templo 
de Maastricht provisto de información fidedigna 
e de dados certos. Asi chapábase o compromiso 
co Tratado contra os xentís e ficaba políticamen
te indiscutida a sua progresión sobre os estalei
ros, o agro e apesca. 

Sen harmonización impositiva, negadas as de
fensas dunha política social comun, levantadas 
as restriccions ao mercado e aos movementos 
do capital, e retirada a rede das subvencións 
públicas, o país viveu cinco anos ao raso no 

meio dun trebón. O que lle queda de integridade 
débese á sua capacidade para protestar e resis
tir, nomea.damente dos segmentos máis lúcidos 
da cidadania que denunciaron a tempo o desas
tre en marcha. 

A volta de cinco anos, o ·PSOE anúncia que a . 
garlopa de Maastricht ten coitela de máis e po
de acabar coa madeira que nos queda. Antes 
que o presidente da Xunta corra a corear esa 
adverténcia, é momento de lembrar a arrogan-

. te seguridade coa que os expertos repetiron 
nese tempo que o proceso de converxéricia 
non tiña marcha atrás. As institución comunitá
rias, tan escuramente edificadas, sérvennos 
agora para rendir os intereses dunha pesquei
ra fundamental para Galiza, cun voto de lngla.- · 
terra que evita a Alemaña e Franza perder ca
ra no lance. 

Para que o ridículo do Governo de González e a 
estúpida beatitude de Fraga lribarne completen 
o seu papel histórico de alabardeiros á porta dos 
tecnócratas de Maastricht, quedaralles o recordo 
de que Galiza pagou a converxéncia a un prezo 
superior ao do resto dos paises da UE. Por bai
xo da porta non lle pasaron cheques como aos 
estaleiros alemáns. De tanto estarzo inútil sae 
cunha economía estragada da que son respon
sábeis os tecnócratas e as institucións polític~s 
que tan ben lle serviron de cobertura. 

Como en Xuño de 1992 denunciaron sesenta 
economistas alemáns nun manifesto contrá Ma
astricht, o Tratado, e non as críticas que s.e lle 
facian, era o perigo verdadeiro para a ñecesária 
unidade europea. A catástrofe estaba en Maas
tricht, non nas protestas case solitarias dos na
cionalistas.• 

ANOSA '!'ERRA 

As contas non lle cadraron ao ex presidente da Comisión Europea Jacques Delors. 

tavoz do BNG, os esteos sobre 
a fachada de Maastricht son a 
expresión .dunha profunda cri
se económica. "O tratado de 
Maastricht vai ser renegociado 
próximamente e o Estado es
pañol teria que recoñecelo. 
Estamos ante unha situación 
moi grave e recordade agora 
quen eran os que nos chama
ban. catastrofistas por manter 
determinadas posicións co que 
ia ser a Comunidade Económi
ca Europea, onde están? Por 
que non nos chaman catastro
fistas agora?". Beiras ve un 
proceso político "no que os · 
grandes abandeirados do que 
pode ser un cámbio na socie
dade e na política son aquiles 
que históricamente se distin
guiron por seren os que malla
ban máis, os que praticaban a 
super-explotación en toda fpr-

ma de traballo asalariado autó
nomo". 

Desde o Governo e Madrid pro
poñen facer un esforzo adicional 
para que o Estado se poda ali
ñar cos que xa están a cumprir 
os critérios de Maastricht. O sal- . 
do anunciado de pezas impor
tante do seitor público iria a ta
par os números bermellos da 
cartilla de converxénciá coa UE. 
Un deles sera lnespal, a indús
tria estatal do alumínio que vai 
pechar 1995 con benefícios su
periores a 1 .000 millóns. O pri
mero postor paré3¡ a compra do 
cen por cen de lnespal e a 
transnacional Alean do Canadá, 
que xa ten participación na Alú
mina Aluníínio de San Cibrán. 

Dentró. do seitor do alumínio 
dase por seguro que a campa-

ña desatada polo governo de 
Otawa contra os pesqueiros 
galegas é unha parte da pre
sión para levantar o trofeo de 
lnespal pontr,a os competido
res Peehiney da Franza e Hi
dro-A lumin ium de Noruega. 
"Xa con motivo da manifesta
clón convocada en Vigo -sinala 
X.M . . Beiras.: o BNG fixo públi
ca a sua postura e neses dias 
apr.esentou unha iniciativa que 
pretendia se·r exemplarizante, 
pala que se instaba á Xunta a 
facer as xestións pertinentes 
para que o poder expropiase 
sen indemnización a participa
ción que a transnacional Alean 
ten no complexo Alúmina Alu
minio de San Cibrán. As im
port'ácións do Canadá a res
peito da UE eran moito· máis 
importantes que as da UE do 
Ganad~".+ 

r--------------------------------------~---------~ 

Francisco Rodríguez 
(BNG) 

,. 
'PP, PSOE e IU pensan o mesmo da 
UE, todos dan por boa a integración' 

1 -
1 O BNG é a única forza que 
l sempre foi moi ·crítica coa 
l UE . . Que opinan hoxe? 
1 
1 
1 
1 

Hai que plantearse, de seguir 
as causas asi, non só a rene
gociación do Tratado,· senón a 
saida da UE Necesitamos de 
contado un poder político pró
prio, que articule a nasa socie
dade en función dos ñosos in
tereses. De nada nos serve un
ha política autonómica confusa, 
subordinada e testemuñal. 

Cre que na actualidade 
existe máis conciéncia so
bre os probtemas que vive 
Gal iza? 

O grave é que eses proble
mas non están a ser asumidos 
nen polos partidos españois, 
nen palas institucións do Esta
do, nen tampouco palas euro
peas. Houbo no parlamento 
do Estado algunha iniciativa a 
respeito do fletán, fose do go
verno ou da oposición? Que 
mención fai o plano de inf.ra
estruturas do Estado español 
dos camiños de ferro en Gali-

t za? Como se reparte a cartei
ra de pedidos no sector na~ 
val? Que fan as institucións 
ante a previsibel redución áe 
capturas por parte de Marro-
cos? Cal é a postura do PP 
cando pedimos o dereito a ter 
o ·carnet de conducir en gale
ga? Calé a posición dos parti
dos que en Catalunya votan a 
pral e aqui en contra? Ou o re-

. curs·o presentado polo PP 
contra a reforma da lei do Po-

. der Xudicial ou Manuel Fraga 
de viaxe por latinoamérica 
cando aquí está a ocurrrr o do 
fletán ... Galiza, como tal, está 
ausente en todos os foros, 
tanto no Congreso dos Depu
tados coma no Senado ou nas 
institucións europeas e non 
canta para nengun governo. 

Que opina da actual crise 
que vive o Estado? 

A defensa do modelo de Esta
do é idéntica por parte dos 
tres partidos de ámbito esta
tal. Non din nen palabra sobre 
·a UE, niso non hai diferéncia 
algunha entre PP, PSOE e IU, 

A. IGLESIAS 

todos dan por boa a integra
ción. Todas os tres dan por 
suposto que o Estado español 
é un estado unitário e que, 
polo tanto, as nacións que o 
integran non poden ter capa
cidade de decisión, o que no 
caso galega ten unhas conse
cuéncias gravísimas, porque 
a nosa desarticulación social 
e económica fai que padeza-
m os de forma máis aguda 
que ninguén ese modelo. Pa- ' 
ra os partidos estatais o único 
problema está en '{er como 
reparten a tarta, pero non te
ñen interés real en democrati
zar o aparato do Estado. 

Pero vostedes non se pro
. nunciaron por un adianta
mento das eleicións.-

l 

Nó~ estamos preparados para 
acudir á calquer tipo de elei
cións e sabemos que os nosos 
resultados mellaran cada dia. 
Pero ese non é o problema, 
senón o chegar ao fondo dos 
casos de represión política e 
policial como o de Lasa e Za
bala ou ver de enfrentar o pro
blema do fletán que é moi' gra
ve. A cuestión é saber como 
se defenden mellar as nasas 
riquezas: esixindo responsabi
lidades políticas ou con elei
cións anticipadas? Pensamos 
que o fundamental son as res
ponsabilidades políticas ·e pe
hais, así como · un cambio na 
estrutura do poder de modo 
que represente mellará sacie:. 
dade, en termos maioritários. • 

· A Nosa Terra anticipou o 
13 de Decembro 

de 1991, poucos dias 
despois de que se 

asinase o Tratado, a 
crise que ia sobrevír e 

a inviabilidade do 
.proxecto. A recesión 

económica nos 
Estados' Unidos, 

principal socio 
comercial da UE, é 

un dos factores que 
condicionan o 

acordo de 
Maastricht, tal e 

como xa se 
anunciaba naquel 

número. 



A converxéncia 

si funcion~u_ para 

o control policial 
Sen piar, España aporta 6.000 mi~ 
llóns de pesetas para participar, 
xunto con outros seis estados da 
Unión Europea (Alemaña, Bélxi
ca, Holanda, Luxemburgo, Portu
g a I e Franza), no Acordo de 
Schengen, o tratado de libre circu
lación de persoás que agacha un 
estricto sistema de control policial . 
·para impedir o paso .de estranxei
ros a Europa, e tamén para con
trolar aos cidaoáns do·continente. 

A Rede de Información do Siste
ma Schengen supón a posta en 
marcha do Sistema de Investiga
ción Schéngen (SIS), un inmen
so banco de dados continental 
no que figurarán todas as perso
as que podan cometer un delito, 
ademais de "dados sobre coches 
roubados; traficantes de drogas 
e de armas; ficheiros de persoas 
desaparecidas, de testemuñas e 
de persoas que están a ser bus
C;:J.das; lista de estraneiros ou de 
cidadáns europeu$ «non admisí
beis»; aqueles que ameacen ou 
podan ameazar a orde pública 
ou a seguridade nacional e 
aquelas persoas penadas con 
máis de un ano de prisión". 

Dados como estes, referidos a 
cidadáns do Estado, non esta
ban a disposición das forzas da 
arde pública españolas, xa que 
a Policia e a Garda Civil non 

- compartían os seus arquivos, de 
modo que o control dentro o pró
prio território español vai a au
mentar severamente. 

O SIS vai ter unha sede central 
(C-SIS)' en Estrasburgo, onde 
estará o grande ordenador, e 
centros estatais (N-SIS) en cada 
un dos países asinantes do tra
tado . Significará a eliminación 
das alfándegas entre os mem
bros de Schengen. 

· Parellamente á desaparición das 
fronteiras interiores, vai produ
cirse un reforzamento das exte
riores e os policías das alfánde
gas pirenaica e portuguesa se
rán transladados ao Sur para o 
control do Estreito de Xibraltar. 
Pero dentro de Europa a liberda
de será relativa. Non ter que exi
b ir o DNI ou o pasaporte nas 
fronteiras non significa auséncia 
vixianza, xa que haberá controis 
policiais móbiles e aleatórios 
nos que a policiq de calquer dos 
estados menibros cruzará os 
dados do SIS.+ 

r----------------------~-----------------------------~--------------~~----------~---------------------, 

Abel Caballero (.PSOE) 
'Deberi~mos reconsid_erar alguns critérios de fy1aastricht' 
Abel Caballero; deputado . 
por Pontevedca e 
responsábel de política 
institucional do PSOE 
advirte que a medicina da 
converxéncia cociñada en 
Maastricht foi piar ca 
enfermidade. Só Alemaña 
e Luxemburgo cumprirán 
en 1995 os catre critérios 
de converxéncia. 

O problema de fundo, é que no . 
ano 1999 só- seis paises poda
rán acceder a terceira fase da 
Unión. O deputado conversou 
sobre os incumprimentos da 
converxéncia coa re.dacción de 
A Nosa T erra. 

En cinco anos de converxén- ~ 
cia a distáncia entre as duas ffi 
Europas é maior. Q 

Cómprenos unha decisión polí
tica porque a expli9ación é rela
tivamente coñecida e fácil: que 
houbo unha tremenda crise 
económica. Desde o ano 91 até 
hoxe as crises produciron mes
mo ameazas de deserción den
tro da UE. A construcción euro
pea ten problemas e por iso é 
importante que todo o mundo 
afine as decisions políticas. 

Que decisións? 

No 94 só tres paises cumpriron 
o critério do déficit público e no 
95 só poderan satisfacelo ca
tre. Parece léxico admitir que a 
formulación do critério da dé
beda no tratado de Maastricht 
non foi o máis afortunado, -asi 
que deberíamos reconsideralo. 
Se no canto dun límite da dé
beda do 60 por cento do PIB 
adoptamos o 75, que será o 
·promedio do 96, en 1996 cum
priremos dez paises. 

Que importánéia tivo na cri
se a caida do Muro de Berlín 
e o desvio dos investimentos 
alemáns cara o Leste? 

lso foi parte da crise. Alema
ña e a U E acusaron a entrada 
dun ·pais de certa importáncia, 
como era Alemaña do Leste, 
sen preparación. Despois, a 
traveso d~s suas medidas 
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monetárias Alemaña transmi
teo ao resto de Europa. Ale
maña dubidou por un momen
to pero lago basculou clara
mente cara o Oeste. A outra 
parte ven da crise norteameri
cana no seu momento porque • 
ten unha caida cando Europa 
es~á alta. 

E que parte ocupa a especu
lación? 

A especulación está sobrevo
ando todo e máis nos últimos 
tempos porque a libre circula
ción de capitais ten avantaxes 
pero tamén graves incomenen
tes. ·Por certo, a moeda única 
solucionaria 'as crises que po
den comprometer a estabilida
de europeia. 

Pero os · desequilibrios entre 
sócios da UE non deixarian 
de existir por baixo da unida
de monetár.ia. 

Non me· parece. O que vai 
producir a moeda única é que 
esa grande área de Europa 
vaia xunta. As áreas monetá
ri as definidas tenden a un 
crecemento uniforme. Estou 
convencido de que ternos 
·que estar pegados a Alema
ña e a Franza porque é unha 
garantia. 

A crise aféctanos 
.. niáis aos que 
non ·damos cum
prido os critérios 
de converxéncia. 

Non o comparto. 
Somos. ·do núcleo 
dos que están a 
conformar a 
Unión Europea. 
Eu quera ser dese 
núcleo . O único 
que digo e que 
para chegar a ese 
núcleo compre to- . 
mar decisions po
líticas . Aqu i non 
se trata 'de mecá
n icas económi 
cas, coas que po
de acabar unha 
erise. lso foi o que 
pasou: que unha 
crise coloco u nos 
á maioria dos pai
ses fóra de algo 
que a estas altu
ras calculabamos 

ter xa cumprido alomenos oito 
ou nove paises, non tres. 

No seu artigo Ecuentros en 
la Tercera Fase, recoñece 
que o problema é estrutural, 
por exemplo na arbitrarieda
de dos niveis elexidos. -

Non, non. O que eu digo é to
do o contrário . Compre facer 
Maastricht flexíbel. Se Maas
tricht di que o volume de dé
beda é un sesenta por cento, 
pois eu digo que tanto ten que 
sexa d.o setenta e cinco, sem
pre que se estableza en igual
dade para todos . O que fago 
é recoñecer que desque Ma
astricht se asinou, houbo un
ha crise moi fonda. No ano 91 
ninguén previa unha crise asi. 
Ningun dos analistas occiden
tais de nengun organismo nen 
pais prevera tal causa. 

En Setembro -do 92 dez eco
nomistas alemáns advertiron 
nun manifesto que con Ma
astricht non haberia conver
xéncia. 

En Setembro do 92 pasara ano 
e meio desde a aprobación de 
Maastricht. Precisamente, asi
nouos~ no 91 cando Europa 
estaba a medrar coma unha 
moto. O que ternos que defen-

der é que Europa sexa de moi
tos. Algunhas das condicións 
de. Maastricht aprobadas hai 
seis anos non prevían a qificul
dade económica de hoxe. Non 
é Únha crítica estrutural, senon 
o recoñecemento de que a rea-
1 id ad e foi afectada por unha 
crise profurida. Eu fíxome moi
to na meia de débeda acumu
lada, que nestes anos subera 
quince pontos. Houbo crise, os 
sistemas de protección social 
funcionaron e aumentou a dé
beda. ·Non me parece mal en
debedarse para dar protección. 

Flexibilizar a débeda abonda 
para solucionar os proble
mas de Maastricht? 

Os da converxéncia nominal si. 
Paréceme importante salientar 
que Europa está a superar a 
crise razoabelmente. O que eu 
digo é que comparto o obxecti
vo político de construcción da 
Europa e que coido que ternos 
que facermos unha Europa dos 
máximos sócios posibeis. A 
Europa do Sul sen Maastricht 
seria moito máis do Sul. A UE 
vai contribuir en suma a aproxi
mar posicións , non a alonxa
las. O que eu propoño é facili 
tar ao máximo a unión. Que vai 
pasar se hai unha unión euro
pea na p·rimeira fase na que 
estean Alemaña, Franza, Aus
tria e Gran Bretaña? Que fica
remos de cola. 

Na cola xa estamos 

A difereza é que podemos que
dar moito máis atrás. 

Utópicos foi o calificativo 1 

que lle deron aos partidos 
que advertiron hai anos qué 
a converxéncia non se podia 
dar co acordo d~ Maastricht 

A imensa máioria das forzas 
parlamentares apoiaban o tra
tado. Esta é a posición salien
tábel. Os paises de menor vo
lume económico teriamos pior 
camiño fora de Europa. 

Pero o tratado é revisábel, 
como acaba de lembrar Pinto 
Balsemao. 1 

1 
1 

Ah, si. Eu tamén advirto o que : 
pode pasar se non flexibiliza- 1 

mos as condicións. • : 
• 1 
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CUOTA LÁCTEA 

Máis de 6.000 labregos r----------------------, 
~Teño seis 

.manifestáronse en Com-postela contra a supertaxa vacas e non 
podo, nen 
quero, paga~ 
a multa' 

O SLG demanda. a renegociación 
do direito a produc_ir A preocupación notábase en 

cada un dos presentes en 
Compostela. Maria Dapena, 
de Forcarei , lamenta que des
pois de volver da emigración 
nori pudese traballar no país 
porque non tiña "cuota para as 
catro vacas que ternos". "Se 
nos quitan o direito a traballar 
-afirma- os nosos fillos te
·rán que marchar outravolta 
polo mundo adiante". Para Ve
neranda Calvo a política de li
mitación da produción está pa
ra que "queden só tres ou ca-

• CARME VIDAL/COMPOSTELA 

Máis de 6.000 persoas se 
manifestaron en 
Compostela o pasado dia 2 
en defensa do sector lácteo 
e en contra da política de 
cuotas e a supertaxa. A 
mobilización convocada de 
xeito unitário polo SLG tivo 
como lema Nen cuotas, 
nen multas, nen baixa de 
prezos, tora importacións. 
Os labregos manifestaron 
tamén a sua opo~ición a 
participar no fraudulento 
mercado de cuotas. 

Segundo Xavier Gómez Santi
so, responsábel do sector lácteo 
no SLG, a baixa no prezo en 5 
pesetas no que vai de ano, a 
ameaza da supertaxa e a reten
ción do leite por parte das in
dtistrias son o mesmo problema 
xa que "a supertaxa supón unha 
limitación da produción e isa trai 
consigo a necesidade de impor
tacións e o que fan as multina
cionais· é inundar o noso merca
do de consumo co seu leite e is
to comporta a caída dos prezos 
e a destrución do agro". 

A secretária xeral do sindicato, 
Lídia Senra, calificou a mobiliza
ción de "festa anual" xa que a 
presión dos labregos nos dez 
anos que levan loitando contra a 
aplicación das cuotas do leite ti-

real ou se fai · 
· circular este 

documento 
para que a 
xente colla 
medo e deixe 
de producir 
nesta campa
ña". A secre
tária xeral do 
SLG pediulle 
aos labregos 
que unha vez 
recebesen a 
notificación 
non se ate
morizasen e 
se puxesen 
en contacto 

- tro e o resto desaparezamos. 
Eu teño 6 vacas e unha cuota 
asignada de 6.110 Kg., cando 
só· nesta campaña xa deron 
23.000 e non podo, nen que
ro, pagar multa por iso". 

Constantino Pulpeiro, Tante, 
do SLG na Mariña de Lugo, 
salientou o éxito da mobiliza
ción "apesar do siléncio dos 
meios de comunicación que 
ocultan un problema que es-

Os produtores manifestáronse preocupados ante a falta de compromiso político do Conselleiro e do Mi
nistro de Agricultura: ANDRÉS PANARO 

co SLG, que 
anunciou a 
continuidade 
das mobiliza- · 
cións até 
conseguir a 
"isención da 
supertaxa e a ... 1 

renegocia-

tá a afectar a 74.000 famílias 
que viven directamen.te do 
leite e de 40 a 50.000 que o 

vo cómo resultado que "nen 
Bruxelas, nen Madrid, nen San
tiago fosen capaces de aplicalas 
e que dispoñamos de 700.000 
toneladas máis para producir do 
que querian deixarnos no 1985, 
e ese é un trunfo dos grandes". 

Críticas a Consellaria 
e Ministério 

O anúncio do ministro de Agri
cultura, na reunión coa Mesa do 
Leite, de que a supertaxa se ia 
aplicar en todo o seu rigor por
que el non estaba disposto a se 
enfrentar con Bruxelas, a amea-

za das indústrias de reter o leite 
de Marzo, ademais da falta de 
compromiso do conselleiro, To
más Pérez Vidal, ao respeito do 
pago da multa, agravou a preo
cupación dos produtores. 

Ao respeito, Lídia Senra mostrou 
un documento remitido polo Di
rector Xeral da Produción Agro
pecuária da Xunta ás indústrias 
coa r~lación de produtores so
brepasados de cuota e coa co
rrespondente multa que teñen 
que pagar. Segundo a secretária 
xeral do SLG, iso significa que 
"ou non l)ai compromiso político 

ción do direi
to a producir que irnos conse
guir, mal que lles pese, do mes
mo xeito que non irnos cair no 
engano de comprar cuota que é 
a única solución que nos dá o 
Conselleiro e o Ministro". 

O SLG tentara consensuar a 
. manifestación con todos os 
membros da Mesa do Leite pero 
tivo que mobilizarse en solitário 
unha vez que Xóvenes Agricul
tores, Unións Agrárias e os re
presentantes da Asociación Ga
lega de Cooperativas se nega
ron a que fose a Mesa a que 
convocase.+ · · · 

tan indirectamente". Segunto 
Tante., en Barreiros xa se re
cebeu unha multa de 2 mi
llóns de pesetas que está en 
proceso de reclamacLón cun
ha intención de "meter medo 
ao resto, pero a xente non 
vai parar de producir". 

Enrique, de Mesia, sinala 
qu~ "no concello non creo 
que haxa ninguén que -non 
se pase". Das dezasete va-

1 .cas que ten, se tivese que 
: respeitar a cuota que lle con
: cederon debia eliminar a pro
• dución de dezaseis. • · 
1 L----------------------

Até agora era o Ministério o que abona~a as sancións a Brux~las _ 
·A Xunta promete pagar a supertaxa a cambio de Paz Social 
• X.C. GARRIDO 

Con data 19 de Marzo o Minis
tério de Agricultura enviou ins
trucións ás direccións provin
ciais para que, unha vez remiti
das ás empresas, as liquida
cións de Taxa suplementar co
rrespondente ao período 
1993/94, atender os recursos e 
reclamacións destas. 

Nas instruccións referidas queda 
clara a intención de recadar de 
contado a supertaxa correspon
dente á campaña 93-94, impe-

. dindo que o proceso de reclama
cións retrase o seu cobro. Antes 
do 20 de Abril é intención da Ad
ministración contar nas suas ar-
·cas cos importes destas san
cións. No_caso de non pagar ali
quidación, os compradores que 
recom~n deberán aportar un aval 
polo importe da débeda, incre
mentada co importe dQ interese 
de demora que orixine a suspen
sión (11 % durante 30 días). Dan
se trinta días para a contestación 
dos recursos e no caso de non 
ser respostados , ao revés do 
que indica o procedimento admi
nistrativo, debe entenderse que o. 

recurso foi desestimado. 

Asi pois, o Ministério consegue, 
con esta renarteria, proceder á 
liquidación da supertaxa da an
terior campaña antes de ter re
matada a seguinte (dous dias 
antes).; pero non permitiu ás in
dústrias ir facendo retencións 
aos produtores no curso da 
campaña para ingresar o impor
te das sancións. 

As indústrias non retiveron até 
agora a supertaxa porque así · 
llelo indicaron desde a Consella
ria e o Ministério co fin de des
convocar as mobilizacións que 
contra as cuotas viña realizando 
o Sindicato · Lábrego Galega. A 
cámbio, as lndústrias tiñan o 
compromiso do Ministério de 
que a cuantía da sanción seria 
mínima, e da Consellaria de 
que, de existir sancións, sería a 
Administración Autónoma quen 
as pagarta. · 

As indústrias enganadas 

_O certo é que as lndústr!as, na 
última reunión da Mesa do Lei
te, sentíronse enganadas polas 

Administracións e propuñan 
apoiar a manifestación convoca
da polo SLG. Pero desde Xóve
nes Agricultores, Unións Agra
rias, AGACA e Consellaria pre
sionouse para que este apoio 
non se concretase. Co cal as ln
dústrias emitiron un comunicado 
afirmando que non pagarían o 
mes de Marzo. Comunicado que 
tiña un só sentido: provocar aos 
gandeiros para que asistisen á 
mobilización; xa que non é crí
bel que en período eleitoral as 
Administracións consihtan unha 
situación dese tipo. 

De feito, a cámbio de non apoiar 
as mobilizacións do SLG, as ln
dústrias xa receberon un novo 
compromiso da C.onsellaria de 
Agricultura: se abonan a super
taxa sen cobrárllela aos produto
res, nen montar moito barullo, a 
própria Consellaria buscaría fór
mulas -sobretodo através do 
Instituto Lácteo Galega- para 
f acerlle efectivos ás próprias em
presas os importes das sancións 
que elas ingresen no Ministério. 

Compromiso que sé é válido pa
ra a campaña 93/94, pero non 

• ... <. ~. ~ 

para a 94/95, na que se agarda 
ao reparto da reserva nacional 
como a grande panacea que re
solva o conflito. 

As lndústrias, ·que xa foron en
ganadas outras veces, volven 
con certo escepticismo a aceitar 
o acorde c.oa Consellaria, e ten
tarán facer efectivas as liquida
cións da supertaxa nos prazos 
indicados. Ainda que, como é 
evidente, estes acordes e trasa
cordos, non están plasmados en 
nengun documento -coa sinatura 
de ninguén, senón que son tra
tos secretos e de palabra. 

En todo caso este amaño supo
rá que a sanción d_a Supertaxa, 
que até o momento ia asumindo. 
o Governo Central di ante de . 
Bruxelas, agora terá que de-. 
sembolsarse desde os escasos 
fundos da Comunidade Autóno
ma, desviándoo doutro _tipo de 
actuacións estruturais no sector. 
Téñase en conta que os esca
sos recursos cos que· conta a 
Corisellaria de Agricultura servi
ron sempre de argumento para 
xustificar a falta de investimento 
subsidiário en agro-indústrias 

necesárias para o país, como foi 
o caso do Grupo Lácteo Galega. 

En definitiva, pretf?nde aplicarse 
a supertaxa, pem sen os produ
tores se inteiraren para .que non 
protesten; o cal resulta bastante 
difícil. As indústrias xa lle mostra
ron as liquidacións da supertaxa 
a alguns produtQres, indicándolle · 
o que lle correspooderia abonar, 
e mesmo algunha carta foi envia
da -Como no caso dun produtor 
de Rodeiro, cunha sanción de 5 
millóns- se ben foi neutralizado 
o destinatário co fin de que non 
protestase, nen a fixese pública 
a cámbio dal_guri arra~xo. 

Este constante aprazamento da 
resolución do problema, por un
ha banda é unha vitória dos pro
dutores galegas (únicos en todo 
o. Estado que. se mobilizan con
tra as cuotas) que cada vez 
conseguen máis cantidade .de 
direito á produción; pero por ou
tra parte, é unha guerra de- des
gaste- constante, pala desestabi
lización que producen no sector, 
e a incertidume que impede os 
necesários investimentos para a 
sua modernización. + 

4· 



DIAS 

•F~lga.·de ~me 
de_ presos d~s 
GRAPO 

Avelino Gómez Gómez, António 
Lago lglésias e Roxélio Vázquez 
Gómez, presos dos GRAPO, 
atópanse en folga de fame no 
cárece de Ocaña, Toledo, 
segundo asegura a Asemblea 
para Ceibar os Presos Político~. 
As "medidas represivas e de 
aillamento que aplica a direción 
da cadea, xunto coa Direción 
Xeral de lnstitucións 
Penitenciárias en contra dos 
presos político~ desde a sua 
dispersión", son as razóns para 
est~ folga de fame.+ -

•Un morto nun 
atraco a un 
furgón blindado 
en Vigo 

O vixiante xurado Xosé Rolando 
Mosquera resultou morto e 
Benito Silva Novoa e Manuel 
Gayoso Álvarez -vixiante xurado 
e condutor, respectivamente-, 
recebiron feridas de diversa 
consideración na noite do 1 para 
o 2 de Abril durante un atraco 
frustrado éontra un furgón 
blindado no que, morto e feridos, 
procedentes dunha grande 
superfície, ian cara ás 
instalacións da empresa de 
seguridade Prosegur. 

Ás tres e meia da mañá, -os 
asaltantes, a meio dun automóbil, 
interceptaron o furgón nun ·lugar · 
próximo ás instalacións da sua 
empresa, xusto onde vários 
meses antes ocorrera un suceso 
similar. Unha bomba lapa foi · 
utilizada para tentar rebentar o 
veículo blindado. A explosión 
mafou a Xosé Rolando Mosquen:. 
e feriu aos outros dous vixiantes, 

; e deixou via libre aos atracadores 
para acceder ªº interior do 
furgón, pero unha segunda 
cámara acorazada impediulles 
coller o diñeiro, procedente da 
caixa da grande superfície, de 
modo que os atracadores fuxiron. 
Horas despois fixeron explotar o 
coche empregado para a 
operación. A policia traballa coa 
hipótese de que-se trata de 
delincuentes comuns galegos e 
portugueses.+ 

l!I Nas municipais o 
BNG apresenta 
máis do dobre 
de candidaturas 
que en 1991 

O BNG apresentase en 250 
concellos nas vindeiras eleioións 
municipais do 28 de Maio .. lsto 
supón, en comparación que no 
proceso de 1991, un 60% máis 
de candidaturas. «O me.llar para 
o teu concello» é o lema dunha 
forza pala que terá a opción de 
votar un 91% da povoación 

· censada. Segundo o dirixente do 
Bloque, Mário López Rico, esta 
forza é a que menos 
investimento fai "na relación dos 
votos acadados co custo da 

... 
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campaña". López Rico asegurou 
que o 28 de Maio, grácias ao 
traballo da militáncia e os cargos 
eleitos, os nacionalistas prevén 
pasar de ter 256 ediles a 600 
concelleiro. Outra dirixente do 
BNG, Encarna Otero, destacou 
o papel relevante da sua 
formación para evitar que a 
"Galiza sexa monocor" e 
salientou a vocación de 
transpárencia da sua 
organización, que "vai dar 
carácter dinámico ao movimentó 
asociativo de base e os _ 
mecanismos de participación 
cidadá que a própria lei de 
réxime local e lei de bases 
dipoñen".• 

-•Xuízo ci vintecinco 
ind~nclentistas 
cataláns . 

Durante esta sernana 
celebrouse na Audiencia 
Nacional de Madrid, o xuizo 
contra vintecinco independistas 
cataláns acusados de . 
pertenceren á organización 
Terra Lliure. O fiscal pediu para 
os acusados un total de 276 
anos de prisión, mália non 
estaren implicados.en nengun
delito de sangue. Josep Musté, 

que leva en prisión provisória· 
desde que fara detido e para 
que o fiscalpide 38 anos de 
cadea, negou pertencer a T erra 
Lliure, ainda que ·afirmara o 
contrário ao ser arrestado. 
Segundo Musté, a Garda Civil 
torturouno e obrigouno a 
declarar a sua militancia. 
Ademais disto, está acusado de 
ter explosivos, armas e da 
colocación de artefactos 
explosivos nas oficinas do lnem 
e da compañia eléctrica Fecsa 
no ano 1990. O único ferido 
nestas accións foi outro 
acusado, Josep Maria Granja. 

Os principais a~usados 
declararon pertencer a 
Moviment de Defensa de la 
Terra pero non a Terra Lliure e 
manifestaron o seu desexo de 
seguir a loitar pala 
indepenoencia de Cataluña pala 
via democrática, renunciando á 
violencia. Un grupo numeroso 
de simpatizantes dos acusados 
apoiounos desde tora da 
Audiencia Nacional ,e 
representantes de Esquerra 
Republicana e CIU estiveron 
presentes na sá. Desde a 
própria Generalitat solicitouse 
que este sexa o último xuízo a 
Terra Lliure, que se 
autodisolveu en 1991.+ 

•Matanzas en 
Burundi 

O conflito entre as étnias 
hutu e tutsi transladouse 
desde Ruanda a Burundi, 
onde soldados deste país 
e radicais tutsis mataron 
a 400 ciyis,,segundo 
estimaron cooperantes 
estranxeiros e o 
embaixador norte
americano. A versión do 
Exército ·de Burundi é · 
outra: asegura que os 
mortos foron 20. De 
momento, houbo un 
-desprazamento de 
cidadáns deste país cara 
a Tanzánia, aínda que 
non hai dados fiábeis 
sobre a candidade. 
Tanzánia pechou a_s 
fronteiras para non ter 
que acoller a máis 
exilados, xa que xa é 
refúxio de 700.000 
estranxeiros. • 

• O recorte no 
transporte 

· escolar ameaza 
a estabilidade 
do alunado 

O recorte dos autobuses 
escolares, que a Xunta 
anúncia como unha 
racionalización de 
transporte, pode afectar a 
miles de rapaces porque 
terian que matricularse 
nos centros que lle 
corresponden pof lugar 
de domícilio. Polo de 
agora, as asociacións de 
pais de Vigo xa amosaron 
a sua protesta polo que 
supoñeria un cambio de 
colexio para os seus 
tillos, co que se causaria 
un grave problema no 
desenvolvimento do 
alunado. A Federación de 
o e condutor ere que a 
medida da Xunta debe 
adoptarse cos alunos que 
comecen o proceso 
escolar pero non cos que 
xa o iniciaron ou o están 
rematando. 

Os sindicatos integrados 
na Plataforma pola 
Defensa do Ensino 
Público de Vigo, CCOO, 
CIG, UGT e STEG, 
rexeitaron a alteración 
das liña de transporte ou 
a sua posíbel supresión, 
pediron que non se 
supriman unidades 
escolares, que se 
asegure que os alunos 
rematen a sua 
escolaridade no centro no 
que estexan mqtriculados 
e que se manteñan os 
seNizos de comedor.• 

Especulación urb~nística en Álvarez. Os terreas ocupados pola factoria de 
Álvar.ez en Cabral (Vigo) serán dedicados á construción de vivendas. O BNG criticou con dure
z~. a reiter¡;tda conversión de in~talaci<?~~ · ~n.du_s~r!ais en chan especulativo.+ 

•XII Asemblea 
Nacional dos CAF tras 
unha. escisión ·-· 

«Unha organización _estudiantil para a 'de
fensa .do ensino público, galega e de cali-

. d¡;ide>.> é o lema para os . di as 7 •e 8 de 
Abril celebrarse en Lugo a XII Ase111blea 
Nacional dos Comités Abertos de Facul
dade. Recentemente, membros do sindi
cato estudiantil en Compostela constitui
ron unha nova agrupación e decidiron 
non ir a Lugo ~ducindo presións dentro 
dos CAF e asegurando que son un pro
xecto maniatado.+ 

• Menem afirmou ser 
testemuña de torturas 
pero recuou axiña -

Ante unha televisión estadounidense, o 
presidente da Arxentina, Carlos Menem, 
declarou ser testemuña de torturas no 
ano 1976. Cando sairan á luz, semanas 
atrás, as declaracións do capitán da mari 
ña Adolfo Scilingo, onde relataba como 
se arroxaban ao mar aos presos políticos 
desde un avión, despojs de drogalos, Me
nem restou fiabilidade á declaraciónde 
Scilingo. Diante da televisión dos Esta
dos Unidos, pota contra, confesou ter vis
to como se tiraban aos presos ao mar 
desde o barco da armada no que el esta
ba prisioneiro hai dezanovs anos. O seu 
relato foi minucioso en detalles xa que 
lembrou os berros dos torturados e reite
rou a fiabilidade do que contaba. Asímes
mo, nesta entrevista que transcribiron 

· aous medios impresos arxentinos , apoiou 
a postura dos que como Scilingo, puide

Carlos Menem. 

ran apor
tar probar 
para in
vestigar as 
desapari
cións e as 
torturas. 

A publica
ción do re
lato do 
presidente 
arxentino 
provocou 
unha gran
de como 
ción entre 
os colecti
vos de de

fensa dos direitos humanos, que levan 
anos solicitando unha investigación a fun
do dos miles de desaparecidos na ditadu
ra. As manifestacións das Nais da Praza 
de Maio e doutros colectivos, efectuadas 
ante o engano de Menem, provocaron 
que este rectificara e matizara que el non 
tiña visto nengunha tortura senón que o 
escoitara. Se na entrevista para a televi 
sión reiterara várias veces que el presen
ciara as torturas, despois só declarou que 
escoitara talar delas nunha emisora de 
rádio.+ 

•O Supremo admite a 
denúncia de Roldán 
contra. Serra 

A sá segun9a do Tribunal Supremo admi
tiu a denúncia q1Je o ex director da Garda 
Civil , Luis Roldán, fixera contra o vicepre
sidente do Governo, Narcis Serra e o mi
nistro de Defensa, Julián García Vargas, 
a propósito · do informe Crmón -sobre as 
actividades do banqueiro Mario Conde. 
Roldán afirmou que foi Serra ó que lle en
cargou o informe, para que o fixera a 
axencia Kroll de Estados Unidos e que, 
nalgunhas ocasións, era o ex director da 
Garda Civil quen facia os· pagamentos 

. mensuais do iAforme con cargo aos fun- • 
dos reservados do Cesid, polo cal tamén 
se implica a García Vargas.+ 



GALlZA E. M · N DO 
~ARLAMENTO 

O P~esidente da Xunta non respostou a ·nengunha pergunta da oposición en cinco anos 

O PP oponse. a qUe Fraga compareza na Cámara 
• CARME VIDAL 

Os votos en contra do PP 
impediron que se 
aprobase unha 
proposición socialista que 
modificaba o 
Regulamento para que o 
Presidente da Xunta 
tivese abriga legal de 
comparecer no 
Parlamento. A oposición 
manifestou a contradición 
q~e se estaba a dar entre 
a prática seguida polos 
populares no governo de 
Galiza e o programa 
apresentado polo 
presidente do partido, 
José María Aznar, no que 
abriga ao presidente do 
governo a comparecer 
semanalmente no pleno. 

Fraga non fai na Galíza o que o PP reclama en Madrid. A. IGLESIAS 

dar un "abuso de lei para eludir 
a responsabilidade" . 

Pela contra, o deputado popu
lar Conde Roa manifestou que 
se lle estaba dando· "demasia
da importáncia a unha cuestión 
da que non depende tanto". Ar
gurnentou o voto en contra do 
seu -grupo dicendo que non po
dían apoiar unha "modificación 
unilateral e pontual" e engadiu 
que o P.res.idente da Xunta 
"respostará perguntas nos ple
nos da cámara que teñen con
sideración de carácter xeral, 
para o que non é axeitado un
ha reforma". 

Barata dixo si 

O ex conselleiro de Cultura Da
niel Barata votou si á criación 
dunha comisión de investiga
ción que estude o caso que o 
levou a dimitir, amparado novo
to en contra do grupo popular. 
Nun primeiro momento escoi
touse un grito de asombro e 
aviso dalgun deputado do PP 
despistado que non entendía 
como un membro do seu grupo 
votaba en contra do dictame do 
partido pero de. seguida, ao 
comprobar que o voto era de 
Barata, explicouse o sjgnificado 
da sua actuación. 

Mália a necesidade manifesta
da polos deputados do PS
deG-PSOE e BNG de criar un
ha comisión de investigación 
que esclarecese a xestión do 
ex conselleiro e se depurasen 
responsabilidades, o PP prefe
riu gardar siléncio ao respeito 
unha vez deu por boas as ex
plicacións de Barata en comi
sión sobre a adxudicación de 
obras a unha empresa dun 
amigo, e da .que a sua muller 
fara sócia. Henrique Tello do 
BNG lamentou que "Fraga non 
se manifestase ao respe ito" 
mentras que o socialista Ma
nuel Vázquez sinalou que "nen 
unha soa voz do P-P desde 
Ourense a Fisterra apoiou ao 
ex conselleiro". 

Verbo do asúnto, Suárez Canal 
dixo que a eomisión de investi
gación do· caso Verin-Castrelo 
de Val foi unha "vacina coa 
que se tiña ocasión de acabar 
ca caciquismo e o PP impediu~ 

. no". As.i, os populares rexeita
ron unha iniciativa soéialista na 
que se requeria _do conselleiro 
de Política Territorial, Guiña 
Crespo, que asumise as res
ponsabilidades políticas que se 
deriven da resolución xudicial 
do caso de Tamaguelos e o cu
ra Felisindo. • 

O deputado socialista Miguel 
Cortizo baseou a defensa da 
sua proposición no feito de que 
desde o ano 90 Fraga non tive
se contestado persoalmente a 
pergunta nengunha nen interpe-
1 ación da oposición , situación 
"anormal e de desprezo do Par
lamento" que, segundo sinalou, 
hai que cambiar para conseguir 
o "respeito, dignificación e credi
bilidade das institucións demo
cráticas". Cortizo remitiuse á ca-
1 ificación de "excelente" que 
Fraga fixo das medidas propos
tas por Aznar para sinalar que 
se estaba a facer un dobre xo
go, xa que na Galiza o presi 
dente só comparecia ante "os 
xornalistas en rolda de prensa" 
feito que, o deputado do BNG, 
Bautista Alvarez interpretou por
que "Fraga ten medo aos re
trueques" dos parlamentários . 

r---------------------------------~-------------------------------------------------------------------, 

Acusan ao PP de utilizar como propaganda própria os anúncios da Xunta 
A Xunta Eleitoral limita o uso da pÚblicidade 
desde que son convocados os comicios 
Un acordo da Xunta Eleitoral 
Central do pasado 15 de 
Marzo, puxo unha importante 
limitación ás campañas publi
citárias institucionais en pe
riodo eleitoral. Segundo a 
doctrina do m~ximo organis
mo eleitoral "non poden reali
zarse polos poderes públicos 
nengunha campaña durante 
o periodo eleitoral -desde o 
dia da convocatória ao dia 
das votacións- porque iso 
vulneraria os principios de 
obxectividade e transparén
cia e igualdade entre os acto
res eleitorais". 

O aGordo da Xunta Eleitoral 
Central respondeu a unha con
s u Ita da Dirección Xeral de 
Procesos Eleitorais, e supón 
pechar o paso ás grandes 
campañas de TV e Prensa que 
precedian sempre o início das 
campaña, so capa dun "Balan
ce de actuacións". 

A Xunta acusada 

No parlamento galega o PP im
pediu que prosperase unha pro
posición do deputado do BNG 
Alfredo Suárez Canal pala que 
se instaba á Xunta a eliminar a 
publicidade que non teña unha 
finalidade informativa específi
ca. Ante a proximidade das elei
cións municipais, e na liña do 
acorde da Xunta Eleitoral Cen
tral, os nacionalistas querían 
que a redución se puxese en 
marcha de xeito imediato, xa 
que senón se estarian a "distor
sionar as regras de xogo demo
cráticas ao pór en mans do par
tido no poder un instrumento 

-máis de propaganda". 

Suárez Canal advertiu que a 
proliferación de publicidade iñs
titucional prodúcese "de manei
ra insistente" en períodos eleito
rais e que ·supón un gasto "su
pérfluo para o erário público, do 

que non saca nengun beneficio 
a sociedade pública". Para o 
deputado nacionalista a Xunta 
está potenciando ünha publici
dade que non ten fins informati
vos senón propagandísticos, 
que lembraban "as fotos de 
Franco nas inauguracións dos 
pantanos" e referiuse á "adulte
ración das regras de xogo" polo 
feíto de que a Xunta vai gastar 
máis en publicidade no último 
tramo da campaña a favor do 
PP que o BNG en todo o seu 
conxi.mto. Asimesmo Suáréz 
Canal .referiuse á dependéncia 
que os meios de comunicación 
teñen das campañas institucio
nais, que significan "untía ma
neira de facerlle chegat fundos 
para que teñan un comporta
mento determinadp". 

Miguel Cortizo polo PSde G
PSOE sinalou que fora o PP 
en Andalucia e. no Congreso 
dos Deputados quEJn apre_sen-

tara unha proposición de lei 
para o control da publicidade, 
argumentando que se trataba 
da "fonte primordial de finan
ciamento dos meios". Para o 
deputado socialista cómpre ga
rantir a liberdade de · expresión 
e non utilizar a publicidade co
mo xeito de discriminación, pa
ra o que é necesário regular 
que "todos os meios teñan di
reito a inserir publicidade insti
tucional sen depender da von
tade dos conselleiro de turno". 

O deputado do PP Roberto 
Castro, defendeu a necesidade 
das campañas publicitárias que 
para el son "o resultado do tra
ballo de catre anos no que non 
se fai. autobombo". A respeito 
da decisión da Xunta eleitoral 
central que proibe a publicidade 
nos períodos eleitorais, Castro 
dixo que "non se pode modificar 
a lei eleitoral segundo unha pro
posición non de lei". + 

O deputado nacionalista dixo 
que se existise vontade política 
por parte do presidente non 
haberia necesidade de levar 
adiante a reforma, xa que "se 
hai o direito a perguntar a to
dos os membros do governo, 
enténdese que eles teñen o 
deber de contestar" e referiuse 
ás práticas normais dos presi
dentes de Extremadura ou do 
Governo español, que habitual
mente responden ás perguntas 
dos deputados da oposición. O 
grupo nacionalista votou a fa
vor da reform,a porque, segun
do Bautista Alvarez, estase a ----------------------------------------------------------------------·-------------------------------
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A GUERRA DO FLETÁN 

A manifestación de Madrid mobiliza a todos .osconcellos da costa 

A negociación co Canadá~ serVirá ·de precedente 
para a posterior ronda con M~rrocos · 
• SEVERINO XESTOSO 

A manifestación do dia 6 
de Abril en Madrid 
mobilizou a todos os 
concellos da costa en 
numerosos autobuses. A 
iniciativa da CIG e BNG 

·era transformar o ponto 
final de concentración, 
previsto na embaixada do 
Canadá, dirixíndose á 
sede da Unión Europea. 
Mentres, o futuro que se 
está decidindo en 
Bruxelas aventa unha 
redución radical da cuota 
galega. 

"Unha vez máis, estas asocia
cións róganlle utiUce o veto, 
~nte o acorde que está a ponto 
de alcanzarse entre Canadá e a 
Unión Europea no conflito do 
fletán". Estas er~n as primeiras 
liñas do telegrama que Manuel 
Liria por ANAMER e Ramiro 
Gordejuela por ANAVAH, envia
ban o luns dia 3 ao Presidente 
do Governo español, tratando 
de evitar a desfeita que nego
ciadores canadianos e comuni
tários están preparando en Bru
xelas para a frota conxeladora 
,galega de arrastre de grande 
profundidade. 

Os motivos desta petición que-. 
daban reseñados no texto. A ne
gociación lévase a cabo con 
condicións prévias. Canadá reti
ra o seu regulamento de apresa
mentos na alta mar, que non a 
Lei, extremo este que non can
san de matizar e repetir os em
presários do sector. Devolve a 
fianza e a pesca retirada no seu 
dia do Esta¿ a cámbio de elimi
nar na prática a frota conxelado
ra dos caladoiros da NAFO. 

Ademais críase un precedente 
gravísimo na U.E. xa que por 
primeira vez na história da Polí
tica Comun- de Pesca modifíca
se .unha decisión do Consello de 
Ministros, no espácio dun mes, 
pola imposición _á forza dun país 
terceiro, pois foi o 28 de Febrei
ro cando , se aprobaron as 

sas: "tampouco podemos enten
der a doble linguaxe da U.E. 
que, cándo se ten que facer un 
·estarzo importante ·de redución 
da pesca por parte dos países 
que operan no Mar do Norte, lé
vase a cabo gradualmente para 
que non supoña un grave que
branto económico ás rexións do 
norte que viven da pesca. En 
troques, cando se trata dos paí
ses do sur da Unión, como é o 
caso de NAFO, xa se nos impón 
unha reducción do 58%, e ainda 
se quer. unha redución maior, 
sen aplicación gradual no tem
po. Non é·xusto que se nos trate 
de maneira diferente, pois todos 
somos pescadores comunitá
rios". "Se se confirma esa nego
ciación -engaden- e se nos 

.impón esa drástica redución, 
que suporia o amarre da totali-

dade da frotá,· a estas asocia
cións non lles vai quedar outra 
alternativa que pedir a saída do 
noso secto'r da Política Gomun 
de Pesca, pasto que non. pode
mos formar parte dunha política 
insolidária que nos dá as costas 

· fronte aos intereses de países 
terceiros". · 

Asi as causas, as negociacións 
parecen estar chegando ao seu 

. cúm.io. O representante do Esta
do Español non quer aceitar as 
oito ou dez mil toneladas das . 
que se talan e esix~ para Espa
ña, ademais de flecos moi dis
cutíbeis, o 50% do total das 
pesquerias, pero que en realida
de quedaría ainda moi lonxe da 
anterior cutoa das 18.600 tone
lads. O conflito quedaría asi .sen 

. resolver para os mariñeiros ga- · 

legos, que ao final terian as cap
turas reducidas en case que un 
80%, o que fai exclamar aos re
presen ta nt es do sector, por 
boca do seu xerente Xosé Ra
món Fuertes, "Nós preferimos 
desde logo, que c:.¡uede a frota 
sen pescar porque se presente 
o veto, a que tamén quede a 
frota sen pescar porque se acei
te este acordo". 

Sistemas de control 

O acordo ten outros temas, que 
poden considerarse menores e 
que significan un espectacular 
cámbio nos sistemas de control. 
Fálase de dous inspectores por 
barco ou da posibilidade da 
abriga de ir a porto canadiano 
no caso de que se decidisen 
controles exaustivos. Recórdase 

a tímida posición de moitos paí
ses, pois se foi Gran Bretaña a 
que manifestou craramente a 
sua oposición, tampouco Ale
rnaña, Dinamarca e Suécia fo
ron moito máis proclives á posi
ción do Estado español. Mesmo 
Portugal, ligada a Canadá por 
outro tipo de acordes pesquei
ros, fixo de simples acompañan
te da postura española. 

A C.l.G. nun comunicado data
do en Maiín o 31 de Marzo au
gura, "Con 10.000 toneladas de 
pesca onde irnos meter os bar
cos? Se non lle poñemos remé
dio á nosa frota estará saldada 
e finiquitada, sentando un pre
cedente nefasto que moi ben 
porán en prática os marroquinas 
nas negociacións sobre o Banco 
Canario-Sahariano". • 

18.630 toneladas. Os deputados do BNG desplega~on unhEI pañca~a no Parl~mento durante~ leitura do comunicado institucional. ANDRÉS PANARO 

Os armadores razonan. "¿Se 
Gr~n Bretaña ten o dereito a 
vetar as posíbeis sancións ao 
país agre~or. Non ternos nós o 
mesmo para vetar calquera de
cisión que perxudique os inter'e
ses económicos e sociais do 
nos6 País?" 

Con anterioridade os armadores . 
pediran a Felipe González a saí
da da Política Pesqueira Comun 
se a U. E. pactaba con Canadá 
unha redución da cuota actual 
do Fletán Negro, advertind9 que 
os buques manterianse no cala
doiro até completar as máis de 
18.000 toneladas-da cuota. 

Doble linguaxe da U.E. 

As queixás chegaron tamén a 
Alain Juppe, Presidente do Con
sello de Ministros da Unión Eu
ropea, .á que o sector empresa
rial en carta con data 30 de Mar
zo, sinaláballe entre outras cou-

Por iniciativa riacionaUsta a Ciítnara rexeita a redución das cuotas 

O Parl~mento 9uel'.que:Gs institucións galegas 
estexan pre5erltes nas. decisións sobre o fletán 
• _C. VIOAL 

O ·pleno suspendeuse no' Paza··~ 
do .Hórreo a iniciativa do-HNG. 
para que os portavoces dos grú
pos parlamentares consensua
sen unha declaración institucio
nal a respeito da pesqueira ·de 
fletán en augas da NAFO. Coa 
auséncia do presidente, da XÚn
ta, Manuel Fraga, a Cámara 
aprobou por unanimidade un do
cumento no que se rexeita cal
quer acordo que reduza a cuota 
de 18.600 toneladas de fletán e 
apr~ba a participación galega en 
"cuestións tan vitais" para o 
país. · 

Mentres o pr~-~idente ·do_ Parla
mento Vitorino Núñez, daba lei
t~ra á: declaraci9t1, os deputados 
do BNG fixaron na parede do 
hemiciclo unha pancarta na que 
se lia "U.E .' + Canadá = adeus 
fletán. Galiza di nori a esta 
unión". Os nacionalistas, que 
anteriormente apresentaran un 
documento base para ser con
sensuado, aplaudiron a aproba
ción unánime na que se insta ao 
Presidente da Xunta a realizar ... 
trámites, xestións e entrevistas 
coa Presidéncia do Governo es
pañol e as autoridades da U.E. 

. para apoiar o direito da frota ga
lega á cuota estabelecida. 

O Parlamento require asimesmo 
da Xunta, que exixa ao Estado 
español e á UE que "non acei
ten acordo nengun de reparto 
da T axa Admisíbel de Capturas 
do ·caladoiro que non sexa en 
proporcionalidade á pesca habi
da noutras campañas e rexei
tando a zonificación que recla
ma Canadá". Para levar a cabo 
as medidas solicítase unha reu
nión extraordinária da NAFO e 
que se garanta por parte dos 
governos estatal e comunitário a 
continuidade do traballo dos 
barcos até se xuntar os compo
ñentes da NAFO e "ouvida a 
Comisión científica se revise o 

TAC total do caladoiro de acor
do cos informes científicos". 

O Parlamento condena no docu
mento aprobado a violación das 
normas do direito internacional 
polo Canadá, ao tempo que re
quire tanto ás autoridades euro
peas como do Estado español 
"contundéncia en defensa dos 
lexítimos intereses e direitos. 
pesqueiros da Galiza". Os gru
pos con representación parla
mentar expresaron asimesmo a 
convicción de que as institucións 
galegas teñen que participar nas 
tomas de decisións sobre "cues
ti óns tan vitais para Gal iza".• 
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O Campionato Comarcal vai do 11 de Marzo· ao 3 de Xuño 
. . 

O Val Miñor vive con ·intensidade a sua liga de .bolos 
•R. DA CUÑA 

Os seráns dos Sábados ten nas 
terras que rega o Miñor un carác
ter . especial. Os 140 xogadores 
de· bolos en activo, encadrados 
en nove clubes, e repartidos en 
duas categorias, pelas nove pe
d ras ou campos habilitados ao 
efeito. Forman xa parte da paisa
xe primaveral e da actividade re
creativa dos concellos de Gon
domar, Baiona e Nigrán. Sen a · 
sua presenza, a vida sócio-cultu
ral da Comarca esmoreceria de 
xeito sensíbel e irreparábel. 

As conferéncias verbais recollidas 
dos maiores situan a prática do 
xogo alomenos na segunda meta
de do s. XIX. Directamente empa
rentado coas modalidades do bo
lo asturiano e cántabro, comparto 
con eles unha característica que 
os diferéncia dos do resto do Es
tado: o importante non é derrubar 
os tacos senón desprazalos o 
máis lonxe posíbel. É dicer, os xo
gadores conxugan a arte de lan
zar coa idea de desprazar. 

O xogo dos bolos é un aconteclmento social en ca~a xornada. 

Durante este século, en todos 
os bairros e lugares do Miñor e 
das zonas limítrofes existiron 
boleiras. Mais co transcorrer 
dos anos algunhas das normas 

Número de xomadas do Campionato de Bolos 

11 D1v1s10N - 10 xornadas, até o 13 de Maio 

211 D1v1s10N - 14 xornadas, até o 03 de Xuño 

Temporada do Castrón 

Calendário 14, 23 e 30 de Abril 
01 , 04, 07, 11 , 14, 21, 25 e 28 de Maio 

Final do Campionato Galego por parellas 

O 20 e o 21 de Maio 

O Camplonato de Espana celebrarase no mes de Xuño en Madrid .. 

1 

~ 

Exito do piragüismo galego no XXVI 
Campionato de España de Inverno 
•R.D.C. 

A edición do Campionato de Es
paña de Inverno (Sevilla, 1 e 2 
de Abril), valedeira para o Cam
pionato Español de Pista a cele
brar no mes de Agosto, contou 
coa participación de 21 clubes e 
132 palistas en representación 
da nosa Federación. O balance 
final desta edición supera as pre
visTóns feítas de antemán, xa que 
os deportistas galegas gañaron 
14 das 27 medallas en xogo: 3 
de ouro, 8 de prata e 3 de bron
ce. lsto é, máis do 50%. Conque
rindo ademais, colocar a seis dos 

Medalleiro galego 

0URO 

Xosé Alfredo Bea (Breogán do Grove) 
enC1 senior 
Alberte Rodríguez Uhía (C.P. Portonovo) 
en K1 cadete · 
Fernando Rodríguez (Penado de Tui) 
en C1 cadete 

PRATA 

Xosé Manuel Crespo (E.P. Pon1evedra) 
enC1 senior 
Ana Penas Balchada (Naval de Pon1evedra) 
en K1 senior 
Xosé Portela Castro (Breogán do Grove) 
en K1 junior 
Xosé Manuel Núñez (Fluvial do Barco) 
en C1 junior 
Sandra Villar Carrera (Náutico-Fine1e de Ponte· 

• deume) en K1 junior 
Fiz Fernández (Fluvial de Lugo) en K1 cadete 
Filipe Romero González (Penado de Tui) 
en C1 cadete · 
Sónia Molanes Costas (Ria de Aldán) 
en K1 cadete 

seus clubes entre os dez mella
res do Estado, que na prática su
pón a clasificación directa de 78 
palistas, de todas as categorias, 
para o Campionato de Pista, e o 
subcampionato español para o 
Naútico de Pontedeume. 

O Campionato veu confirmar 
que o noso piragüísmo é quen 
de manter unha boa progresión 
dentro da denominada Alta 
Competición. Sen dúbida froito 
do traballo sério que veñen rea- · 
!izando tanto os clubes coma os 
adestrad ores do Centro de T ec
nificación Deportiva. • 

BRONCE 

Fernando Romero González (Penado de Tui) en 
C1 junior 
Miguel Fernández Castro (Breogán do Grove) 
en C1 cadete 
Miriam Domínguez (Kayak Tudense) en K1 ca· 
dele · 

CLASIFICACION POR EQUIPAS: 

1R) Ase. Amigos do Remo (Zamora) 1.286 ponlos 
2R) Náutico de Pon1edeume 856 • 
3R) ltxas-Gain Kirol Elkartea (Eusk.) 779 
4R) Dorna da lila de Ari;>usa 773 • 
SR) Penado de Caldelas (Tui) 766 • 
SR) Kayak Tudense (Tui) 744 
7R) Náutico de Sevilla 660 
SR) Los Delfines (Cauta) 649 
92) Mar Ría de Afdán (Cangas) 539 
10º) Naval de Pon1evedra 527 • 

teñen sofrido variacións. Espe
cialmente a comezos da déca
da dos anos 60, na que por 
mor do éxodo rurarl ás cidades 
e da emigración ao estranxeiro, 

este nobre e vello 
xogo . perdeu forza e 
mesmo estivo a pi
ques da desapari
ción definitiva. 

Foi a partir do ano 
90, por iniciativa dun 
grupo de viciños 
comprometidos na 
sua recuperación, 
cando acordan por 
primeira vez un re
gulamento unificador 
avaliado pala Fede
ración Galega. Paso 
decisivo que trouxo 
como consecuéncia 
a estabrndade en 
canto ao número de 
xogadores e pedras 
inscritas ou no refe
rente ás medidas e 

A. IGLESIAS pesos dos elemen-
tos e dos campos. 

Tanto no tipo de pontuación 
coma na elaboración dun ca
lendário anual. Calendário que, 
ademais dos en-centros oficio
sos, inclue tamén a tradicional 

disputa do castrón nos meses. 
de Abril e Maio. 

Cara o futuro 

Contado, compre precisar que 
para garantir a continiudade e 
o asentamento definitivo desta 
mqdalidade deportiva, non 
abonda coas boas palabras e 
o escaso respaldo municipal, 
só claramente amasado polo
departamento gondomarense. 
Non abonda .co cativo eco que 
diários e emisoras de radio 
lles . prestan. É necesário 
adoptar medidas d"e promo
ción concretas, xunto coas co
rrespondentes dotaeións· eco
nómicas. En consecuéncia, 
haberia que levar os bolqs non 
só ás festas locais de verán, 
senón tamén aos centros es
colares. Solicitando asemade 
o apoio dos comerc.iantes e 
dos hosteleiros da zona. Pois 
a cultura local, o seu manti
mento e recuperación, tamén 
"vende" e dá prestíxio, cara 
dentro e cara os de fora. • 



MOCIDADE E EMPílEGO 

A Consellaría da Familia recorrienda practicar algún hobbie para non desesperar, 

así como manter sempre unha actitude positiva. 

A Axenda de Emprego da Xunta prepara_ 
aos xóvenes para a precariedade laboral 

Cómo caerlle ben ao empresário 
para acadar un traballo _ 
•A.ESTÉVEZ 

"Antes de culpar a outras 
persoas ou institucións 
sobre a tua situación de 
desemprego, reflexiona: o 
máis probábel é que as 
causas estean 
principalmente en ti e nas 
tuas atitudes ante o 
emprego". Esta é unha 
das afirmacións coas que 
comeza a Axenda de 
Emprego 1995, elaborada 
pala entidade privada 
Fondo Formación coa 
colaboración da . 
Conselleria de Familia, 
Mullere Xuventude, que 
ven de editar 
recentemente dentro do 
seu Plan de Emprego 
Xuvenil. 

A axenda, que se pode atopar 
nas instalacións da Xunta ou 
noutros organismos públicos, 
contén unha série de recomen
dacións para que o xoven, ao 
longo dun ano, atope emprego. 
Mália que os índices de paro non 
baixan e que somentes na pro
víncia de Lugo, máis da terceira 
parte dos traballadores teñen 

. contratos temporais, o limiar da 
axenda reseña a idea de que a 
mocidade mantén unha atitude 
negativa ante a necesidade de 
traballar. "Moita da xente desem
pregada espera un golpe de sor
te. Este tipo de atitudes baséan
se na atribución que tan algun
has persoas sobre as causas da 
sua situación problemática a ou
tras persoas ou organismos ofi
ciais, eludindo asi calquera inten
to de busca de solucións". 

A guia, que semella nun princí
pio conter un plan ~e .. b~sca d~ 

traballo ao longo dun ano, con
vértese nun conxunto de reco
mendacións necesárias para 
acadar un traballo, pero tempo
ral "porque é a forma máis fre
cuente de entrar no terreo labo
ral". Pódese dicer que a axenda 
non aporta nada que non leven 
facendo miles de galegas pe
rante os últimos anos. Unha das 
navidades é que para que mo
zos e mozas non desesperen 
nesta tareta, "fagan deporte ou 
se adiquen a algun hobbie". 

O plan que propón Fondo For
mación e a Conselleria de Famí
lia resúmese en apontarse nas 
listas de paro, ler os anúncios 
de traballo nos xornais, acudir a 
unha empresa de traballo tem
poral e participar nos cursos de 
Formación Ocupacional. Manter 
unha ~titude positiva ante a vida 
e moita paciéncia son as con
signas reiteradas para non per-
der a esperanza. -

Boa impresión na 
primeira entrevista 

"Determinados empregos esixen 
un horário variábel e flexíbel, a 
mobilidade xeogrática, cada dia 
máis, ímplántase no mercado la
boral; a polivaléncia funcional e 
adaptación ao cámbio son o fu
turo no emprego; a retribución 
salarial é necesária pero non o 
máis importante do acceso ao 
emprego", este é o panorama 
que debuxa a axenda co~ inten
ción de que o mozo ou moza 
saiba o que vai atapar e as con
dicións ás que se ten que adap
tar. Por esta razón, os consellos 
que proporciona a Conselleria 
ante a busca do emprego orién
tanse por unha atitude resigna
da ante as malas circunstán
cias: saliéntase a importáncia 
dos contactos personais para 
acadar un traballo, ter inimigos 
nünca favorecerá esa labor e 

1 1 ,· t .~ 1 

tampouco se deben facer críti
cas destructivas que boten por 
baixo as oportunidades. 

Ademais dunha correcta orto
grafia, imprescindíbel para po
der traballar, a impresión que se 
lle cause ao empresário na pri
mei ra entrevista vai ser decisi
va. Débese ensaiar a entrevista 
antes de facela e deben contes
tarse todas as perguntas que se 
formulen con especial importán
cia para os dados persoais e fa
mili;ires. "Non mintas pero tam
pouco digas toda a verdad e", 
explica ambiguamente a axenda 
probabelmente referíndose ás 
perguntas sobre atitudes, ideo
loxia e afiliación sindical que 
son práctica habitual nas entre
vistas das grandes empresas. 

Non se admiten dúbidas no xeito 
de apresentarse a unha entrevis
ta de traballo. "Participa na entre
vista dun modo cordial e agradá
bel e lembra: só hai un xeito de 
vestirse para a entrevista: limpo, 
con bó aspecto e dun modo con
venciohal, non te sentes ata que 
cho suxiran, coida o uso da lin
guaxe; ·evita as xírias e as frases · 
feitas e non fumes ainda que cho 
ofrezan", sinala a guia da Conse
lleria de Familia. A orientación 
compleméntase cun breve pero 
tallante consello: "o envoltório 
potencia as cualidades do pro
ducto: o producto es ti". 

A última parte da axenda com
pense de direccións e teléfonos 
de entidades e organismos que 
poden axudar á mocidade na 
busca de traballo. Non son em
presas senón, na maioria dos 
casos, oficinas de información e 
institucións públicas como as 
consellerias e oficinas de empre
go. Tamén s~ incluen os sindica
tos, UGT, CCOO e USO; es
quecrron do rhaioritario na Xunta 
e noutros sectores, a CIG.~ 

, · 1" 

Intereses vitais 
MANuELCAO 

Para un país de 2,8 millóns de habitantes non é tarefa fácil ca
miñar polo ancho mundo mantendo os sinais de identidade pró
prios sen verse asoballado, diluído ou deglutido nun conxunto 
de case 6.000 millóns de persoas. Non se trata do problema do 
tamaño", pois países ou colectivos pequenos teñen un grande 
peso na cena internacional ao tempo que países e colectivos 
enormes son case insignificantes. Lémbrome dunha viñeta na 
que aparecia o Estado de Israel rodeado por todas partes por 
grandes países naturais, etc., incapaces de rentabilizar eses re
cursos e proporcionar un nível de vida decoroso ao seu pavo. 
Mesmo resultaba ferinte que todos eses países considerasen o 
seu principal problema un Estado asentado nun território semi
desértico e con escaso número de habitantes. Curiosa foi a con
fisión dunha congresista norte-americana que se mostraba sur
prendida de que os xudeos se empeñasen en viver nun território 
pedregoso, sen auga e rodeados de viciños hostis cando poderí
an facerse sen dificuldades cuns terreas máis amplos e ricos 
nos próprios EEUU. 

O feíto de ser Galiza un país pequeno, pero rico en recursos na
turais evita a tentación de tratar de impar a outros os próprios 
critérios recorrendo á violéncia, abrigando a buscar solucións 
pacíficas mediante os mecanismos típicos de negociación e ar
bitraxe. Nunha economia aberta dispar dalgun sector no que se 
cante con vantaxe competitiva resulta imprescindíbel para fixar á 
povoación e dotala dun nível de vida digno, condición necesária 
para acadar unha paz social e política duradeira. Non é difícil 
detectar dous ou tres temas básicos que constituirían o espiñazo 
da actividade económica de Galiza. Naturalmente, tales temas 
ou obxectivos básicos irian variando no tempo segundo a diná
mica económica e social e substituídos por outros unha vez aca
dados. Unha vez identificados e consensuados pasarian a cons
tituir os intereses vitais da Galiza que serian defendidos polos 

representantes políticos, 
os axentes sociais e 
económicos e palas 
principais institucións do 
país, cada un no seu 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ámbito de actuación. Un 

'Todo o que se lle 
acorre á clase 

política e 
empresarial é viaxar 
unha e outra vez a 

Latinoamérica' 

país normalizado ten 
definidos uns intereses 
vitais básicos que abri
gan e vinculan aos seus 
representantes de xeito 
que substraerse á sua 
defensa por incompe
téncia ou traición com
portará a sua imediata 
caída en desgrácia. 

Ninguén sabe cales son 
os intereses vitais de 
Galiza. Ner:i pala reac
ción da povoación, nen 
pola actuación dos seus 
governantes se pode 

coñecer cal é a aposta de Galiza. Reconvértese o sector naval, 
retrásanse as autovias, expulsan aos pescadores dos caladoiros 
internacionais, cai dramaticamente a povoación, o idioma galega 
segue minusvalorado, etc., e todo o que se lle ocorre á clase po
lítica e empresarial galega é viaxar unha e outra vez a Latinoa
merica, seguir mendigando polos ministérios de Madrid, gabar 
ou criticar os concursos de beleza, etc. O "andar a velas vir" e "ir 
tirando" expresa bastante ben o comportamento das elites gale
gas: primar o curto prazo sen pensar nen remotamente en influir 
nas grandes decisións claves para o futuro do país.• 
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0ESMANTELAMENTO DOS MEl_OS PÚBLICOS 

Dez anos despois de inaugurada ainda non canta con delegacións en Lugo e Pontevedra 

A Ráclio Galega cumpre anos no 
momento máis baixo de credibilidade 

I • • 

•M. VEIGA 

O 29 de Marzo de 1995 
era inaugurada a emisora 
pública galega, vários 
meses despois de que o 
País Basca e Cataluña 
puxeran tamén en marcha 
as suas· respeitivas can les 
próprias. A dez anos do 
evento, a única rádio de 
cobertura nacional que 
emite sempre en galego, 
atravesa unha fonda crise 
de prestíxio. 

A pasada semana os informati
vos da Rádio Galega daban 
conta do prémio europeu outor
gado ao concello de Allariz. Nen 
o nome do alcalde da vila, nen a 
forza política á que pertence, 
nen o motivo do prémio -a re
cuperación da ribeira do rio Ar
noia- formaron parte da infor
mación nos sucesivos boletins . 

Nas mesmas datas, o buque 
Estai atracaba no porto de Vigo 
procedente de Terranova. A in
formación oferecida pola Rádio 
Galega era· claramente supera
da polos seus competidores: . 
Rádio Nacional de España , 
quen seguia con máis médios a 
notícia, acompañándoa ademais 
con entrevistas previamente 
concertadas. Dias antes, a ca
dea pública autonómica poidera 
informar con certo rigor das vici
situdes dos barcos do fletán en 
augas do Atlántico Norte grácias 
á xenerosidade do xornalista 
desprazado pala TVG. 

Entusiasmo inicial 

A Rádio Galega cumpre anos 
en médio dunha estrepitosa peí
da de credibilidade da que úni
camente as cadeas privadas re
sultan beneficiadas. Non son os 
dias de entusiasmo xeral co que 
se inaugurou, cando alguns lo
cutores non tiñan medo a utilizar 
a expresión de Rádio Nacional 
de Galicia. Hoxe, a própria auto
censura impide que se poida co
meter un desliz similar que sen 
dúbida seria motivo de sanción 
por parte da equipa directiva. 

Tampouco son os tempos do pri
meiro governo tripartito, cando 
no programa O Fiadeiro de pa
las tardes, coordenado por Amé
lia Garcia e Mari Pereira, se con
sagraba ante a audiéncia un 
personaxe chamado Paco, en
carnado por Carlos Blanco. Pero 
o cúmio de prestíxio da emisora 
marcouno, sen dúbida, a cober
tura do embarrancamento do bu
que Cason. A Rádio Galega esti
vo ao p.é dos acontecimentos 
durante as vintecatro horas do 
dia, seguindo o destino dos po
lémicos bidóns tóxicos até San 
. Cibrán. A equipa de reporteiros 
e os rectores da emisora mos
traron, por primeira vez ante os 
ouvintes galegas, o que podia 
facer unha emisora pública con 
base na· própria Galiza. Non se 
obviaron as críticas á Mariña 

· Mercante e á própria Xunta por 
parte dos entrevistados durante 
aquelas tensas xornadas. Esta 
dispo_sición. contrasta coa re_aJi- _ 
dade de hoxendia, cando as ho-

A censura de notícias é unha práctica a cada máis frecuente na emisora. Na fotografia inferior, o seu director, Xosé Luis Blanco. 

ras de emisión aparecen cuber
tas por concelleiros, alcaldes, 
conselleiros e presidente do Par
tido Popular, nunha procesión 
propagandística que se sucede 
a si mesma, sen que o valor ob
xetivo da notícia chegue a mar
car pauta nengunha de compor
tamento para os responsábeis 
dos servizos informativos. 

Contado, o declive comezou an
tes da chegada do ex-ministro 
de propaganda, Manuel Fraga, 
á presidénéia autonómica. Xa 
no último periodo do governo tri
partido, o enfrentamento entre 
González Laxe e· Sánchez Pre
sedo dera lugar a unha mudan
za na direción que acabou por 
romper tamén o espiñazo da re
dación. As liortas entre os traba-
11 ad oJes fixéronse presentes 
desde aquela. 

Maioria absoluta, 
siléncio absoluto 

Coa nova maioria absoluta popu-
1 ar, un recuperado Xosé Luis 
Blanco, que xa fora director na 
primeira época, introduciu o mé
dio nos canles da "chabacaneria" 
e do "clientelismo", segundo acu
san vários membros do Consello 
de Administración da RTVG. 

Ao retroceso idiomático, que de
núncia a oposición parlamentar, 
únese o abandono de activida
des básicas como o Serviz'o de 
Produción Própria. A emisora 
canta cun estudo de gravación e 
cun arquivo onde se gardan 
desde festivais intercélticos até 
a actuacións que xa forman par
te da história musical do país. 
Pero os investimentos realiza
dos nesta liña non teñen conti
nuidade. Abandon0use o labor 
de recollida, quitado o caso das 
bandas municipais. O traballo 
actual ven determinado en gran
de medida_-tal e como apontan 
fontes próximas . ao médio- po
i os "compromisos adquiridos 
con alcaldes ou amistades tanto 
.d.a. c;iireqqión pa_próptia.rádiQ co
mo do Partido Popular". 

A chegada de Francisco Cam
pos á presidéncia da CRTVG 
supuxo un cámbio tamén na di
rección da TVG e unha certa 
mudanza nos seus contidos. 
Mais este non foi, por agora, o 
camiño seguido na rádio públi
ca. A continuidade de Xosé Luis 
Blanco Campaña vai paralela á 
deriva da emisora. Curiosamen
te, e frente ao déficit da TVG, 
anunciado por Campos ante os 
parlamentários, a Rádio Galega 
rematou o ano anterior con su
peravit. A costa, apóntase des
de a própria emisora, de que, 
dez anos despois de inaugura-

'F .. . 
ranCisco Campos, 

novo presidente da 
CRTVG, mantivo 
no cargo de 
director a Xosé L. 
Blanco, pero a 
Radio Galega 
segue a bater 
marcas de 
desprestíxio'. 

da, continua sen delégacións en 
dúas capitais de província: Lugo 
e Pontevedra. Neste intre, tam
pouco existe correspondente en 
Bruxelas, ao darse de balxa a 
persoa que ocupaba este lugar. 
En .contrapartida, a Rádio Gale
ga conta con representantes en 
lugares tan insospeitados como 
Dallas (Alberto Avendaño, ami
go de Xosé Luis Blanco e dal
gunhas das persóas máis in
fluintes no médio) ou Bangkok. 
Ne.sta capital asiática ocupa 
praza Cecília Castromil, filia dun 
coñecido empresário adscrita ao 

· PP. Castromil fora antes corres
pondente en París, mália non 
dominar nen o francés nen o ga
lego. O pintoresco do seu últi
mo destino débese ao cámbio 
de residéncia do seu marido. 

Para a elaboración da informa
ción diária, a Rádio Galega nú
trese dos gabinetes de prensa 
das consellerias, da axéncia 
EFE e dQ pirateo doutras emiso
ras. O veto a certas informa
cións fíxose patente estes últi
mos dias a respeito dos proble
mas denunciadns sobre trans
plantes no hospital Juan Cana
lejo da Coruña ou tocante ao 
anúncio do Conselleiro de ln
dústria, António Couceiro, de 
que se ia acometer a privatiza
ción da CRTVG. 

A información parlamentária é 
outra das vítimas da falta de 
pluralidade no médio. Unha ini
ciativa d.o BNG sobre o buque 
Estai, aprobada unanimemente 
pola cámara, foi posta en boca 
do Partido Popular en base a 

. unha enmenda trivial que este 
partido realizou ao texto nacio
nalista. 

lnaseq,uibel ás críticas, Xosé 
Luis Blanco anúncia para os 
·próximos dias a celebración 
dunha festa de aniversário, pm 
todo 6 alto, no Garcia Barbón de 
Vigo. Queda para· a década pró
xima a distinción entre unha 
emisora pública e un méd;o de
cididamente guvernamental. + 

·Políticos 
reclaman a 
autocensura 
d~ ·pr~n:sa 

'O asesinato dun delincuente 
por parte da policia do Brasil 
diante dunha cámara de televi
sión que emitia en directo sus
citou non- só un grande escan
dalo a respeito das forzas da 
orde, senón _tamén a petición 
por parte d~lgunhas persoali
dades dunha maior autocensu
ra dos méios de comunicación. 

Asi, o coronel Castilho Corval, 
da Policia Militar, perguntou 
aos jornalistas se "era preciso 
mostrar cenas tan fortes?". O 
militar interrogou~e tamén pu.
biicamente sobre se "a liber
dade de prensa debe ser tan . 
ampla como até 8:gora". 

O xornalista da Tv-Globo tl
vo a coraxe de seguir filman
do mália as ordes da policia 

- que estaba a piques de' rema
tar en Botafogo a un xoven 
delincuente de vinte anos. O 
mozo estaba no chan e coas 
mans esposadas por trás da 
cintura cando recebiu o tiro de 
grácia. Segundo fontes deste 
país tal práctica prodúcese a 
cotio nos últimos tempos, pe
ro nunca chegou a producir 
escandalo debido a auséncia 
de televisión. Non son poucos 
os cidadáns. do Brasil que 
mostraron o seu acorde coas 
declaracións do coronel Cas
tilho, así como coas de vários 
políticos que fixeron manifes
tacións na mesma liña. 

A pasada semana o exército 
entrou en várias favelas cau
sandc;> baixas entre a povoa
ción que habita estes xigan
tescos redutos de miséria que 
rodean as éidades. 

Puiol pide contención 

O presidente da Generalitat 
de Catalunya tomou postura 
tamén a pral dunha informa
ción "máis contida", despofa 
de que as investigacións do 
caso Gal desen a coñecer 
graves exemplos de terroris
mo de Estado. "En Europa -
dixo Pujol- o asunto teriase 
levado doutra forma·~ . 

O mandatário catalán lembrou 
que "cando morreron os diri-

. xentes da banda Baader
Meinhof [organización armada 
xermana cuxos membros apa
receron mortos nas suas ce
las, oficialmente por suicídio], 
o chanceler Helmut Schmidt
convocou aos proprietários e 
directGres de diários e díxolles 
que a estabilidade de Alema
ña dependia de como se tra
tase o tema". 

"E o mesmo cabe dicer de 
Fráncia -engadiu Pujol- no 
caso Greenpeace [cando un 
ecoloxista morreo pola explo
sión dunha bomba colocada 
nun barco da organización· po- . 
los servizos secretos], que 
puido ter afectado á própria 
presidéncía da república". 

Por último, o responsábel au
tonómico mencionou ainda o 
caso de Holanda após das 
inundacións sofridas: "a televi
sión só emitiu imaxes da eva
cuación, pero non dos milleiros 
de anímais que se afogaran".• 
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MODELOS DE DESENVOLVIMENTO 

O ESQUECIDO DAS AUTOVIAS E VIAS RÁPIDAS: 

Cando a "Demarcación de Ca: 
rreteras do Estado en Galicia" 
comeza o levantamento de ac
tas previas, a Comisión Euro
pea está a estudar a documen
tación presentada por ADEGA 
nunha denuncia na que se ar
gumenta o incumprimento da le
xislación ambiental, e especifi
camente do procedimento de 
Avaliación do Impacto Ambien
tal , por parte do Ministério de 
Obras Públicas, Transporte e 
Medio Ambiente. Teña-se en 
canta que as infraestruturas via
rias para o tráfico rodado, ·no
meadamente as Autopistas e si
milares, están contempladas 
entre as actividades ae maior 
impacto ambiental, aparecendo 
de. par das indústri.as químicas, 
nucleares, grandes encaros ... 
na relación de actividades sub
xeitas ·á Declaración de Impacto 
Ambiental. 

O proxecto inicial para o tramo 
da Autovia do Noroeste que vai 
de Baralla ao Cereixal contem
plaba duas alternativas de.traza
do pero, en contra das alega-
eións ecoloxistas ·e viciñais, e sen nen
gún estudo serio, o MOPTMA optou pala 
alternativa máis impactante (ver nºs 11 e 
12/13 de Cerna). Tiveron que ser os ale
gantes os que encargaran un estudo téc
nico en profundiade que permitiu deseñar 
un trazado alternativo qúe, partido da al
ternativa A e modificando-a, minimiza o 
impacto ambiental, socioeconómico e 
histórico-cultural. 

Pero a pesar deste estudo, dos miles de 
asinaturas e doutras muitas accións, -os 
responsábeis do MOPTMA seguen a fa
cer ouvidos xordos. Neste caso, ao igual 
que nas pozas de Melón/Autovía Rias 
Baixas), ternos constatado como a, De
marcación de Carreteras do Estado en 
Galicia presta maior importáncia· ás pre
sións caciquis, servindo aos intereses 
de certos alcaldes e outros grupos de 
poder local, que ás consideracións am-: 
bient~is e de interese xeral. Paso a pa
so, comprobamos . como detrás da onda 
autoestradista agachan-:se só os intere
ses das empresas constructoras, os co- . 
misionistas de diferente tipo e o. óportu
nismo político. 

Sen embargo, · a problemática ambien
tal ·e social destas infraestruturas é 
muito máis complexa e de maior tras-

A DESTRUCIÓN ECOLÓXICA 
MANuEL SOTO 

cendéncia do que est.es casos aillados 
nos permiten intuir. Pero disto non se 
ten falado até o momento e, ante a on
da de clambr xerali-

Os primeiros afectados p·o10 impacto 
- ambiental son as comunidades locais. 

Pero unha análise en mais profundidade 

zado motivado por - - - ·- - - - - - -

dos diferentes pro
xectos (Plans Direc
tores de lnfraestrutu
ras ... ) deixa claro 
que o que está en 
xogo é a integridade 
ecolóxica de todo o 
territorio, apeando-se 
unha degradación al
tamente irreversible. 
Está en xogo tamén 

razóns interesadas e 
parciais da reivindi
cación autoestrádista 
ante Madrid,· corre
mos o risco de q1,.1e o 
tema permaneza ta
bú. Os numerosos fo
cos de oposición· lo-. 
-cal aos diferentes 
proxectos, sexan res
ponsabilidade do go
berno Central ou da . 
Xunta (Val Miñor, 
Morrazo, Sálnés .. -; ) 
foron capaces de avi-. 
var o debate nas res
pectivas localidades, 

· mais en nengún caso 
trascenderon ás páxi-

. nas de Galiza dos 
periódicos ou a ou
tros meios d.e difu
sión nacional. A ·re-
sisténcia dos meios 

'Detrás da onda 
autoestradista 

agachan-se só os 
intereses das 

empresas 
constnitoras, os 
comisionistas de 
diferente· tipo e o 

oportunismo 
político" 

· unh~ parte importan
te do que é o país e 
do que somos nós: 

. natureza, biodiversi
dade, pais~xe, valo
res históricos e cultu
ra is, relacións so
ciais ... E todo elo, 
habida canta da pre
di 1 e c ció n exclusiva . 
do modelo polo 
transporte rodado ~ 
o turismo particular, 
mesmo en detrimen-

de comunicación para facer-se eco .de 
calquera planteafnento que dane a ima-

- tc5 da liberdade indivi
dual, para seguir o camiño dun desenro
lismo mal entendido. Asi, no momento 
en que o modelo económico e social se - xe de tales obras é manifesta. 

: manifesta a cada paso mais 
incpaz en si mesmo, inxusto no 
eido social e ·ecoloxicamente 
non sustentável, o pronuncia
mento único e incondicional a 

·favor destas infraestrutur~s se
mella-nos unha autoinmolación, 
própria dunha sociedade colo
nizada ou submisa, que só po
de conducir a corresponsabili
zar-se da desfeita ecolóxica xe
neralizada, na que ate o mo
mento Galiza tiña participado 
de forma mínima. 

A destrución do Val do Neira 
pola Autovia do Noroeste é res
ponsabilidade de toda a socie
dade galega, pero nengunha or
ganización nen institución pare
ce tela en canta. A discrimina
ción en que o estado mantén a 
Galicia en determinadas infraes
truturas, ben mais grave no que 
se refere ao tren que ás auto
vías, é razón para a reclama
ción de que se cumpran os pra
zos de construcción previstos 
para as Autovías de unión coa 

A. IGLESIAS Meseta. A mesma reclamación 
contra a discriminación deberia 

dar cabida á solicitude de que tales obras 
se realicen con todos os meios necesá
rios e minimizando o précio ecolóxico 
que todo o. pais no seu conxunto vai pa
gar. Mentres seguen a reclamar o cum
primento dunha data xa retrasada en vá
rias ocasións, non lles importa ver como 
se calcula e programa a destrución do 
Val do Neira por un suposto aforro de 
2.000 millóns de pesetas. 

Resulta urxente non só denunciar os de
sastres localidade a localidade que estas 
obras estáo a causar, senón tamén ana
lisar en pro"fundidade as diferentes impli
cacións que o modelo de transporte su
pón, e propoñer alternativas para un fu 
turo posible. Para comezar, unha cha
mada a todas aquelas organizacións so
ciais .que teñan algun tipo de preocupa
ción polo deterioro ambiental no noso 
país e 110 planeta, e especialmente a to
das aquelas que se teñen pronunciado 
unha e outra vez a favor das autovias , 
para que teñan en canta entre as suas 
revindicacións á duns meios de transpor
te non só veloces, senón racionais e 
compatíbeis coa conservación do meio 
(que nos sustenta) .+ 

M Al'\ l 'EI. SO'l'O CASTIKEIRA 

é Secretario Xeral de Adega 

ALLARIZ, UN EXEMPLO PARA A GALIZA INTERIOR 

.Eu nacín én Seoane, unha aldea do con
cello de Allariz, que tiña en 1960 máis de 
30 famílias e hoxe apenas chega ás 9, 
das que 8 están formadas por unha ou 
duas persoas maiores, a maior parte viú
vas. A aldea só se enche de xente os fins 
de semana cando soben os que viven en 
Ourense, ou nas· vacacións cando voltan 
a pasar uns dias os que emigraron a 
Euskadi. Seoane, que estaba chea de vi
da hai trinta anos, mália a emigración á 
América, é hoxé unpa aldea triste a 800 
metros de altura, nunha paraxe montaño
sa e moi fermosa. ' 

A Seoane, A Torre, Pumares, Rodicio ... e 
tantas aldea~ da Galiza interior e monta
ñosa pásalles o mesmo: están a qued~r 
sen habitantes, despovoadas, e con elas 
as vilas que servian de centros comer
ciais e produtores de móbeis e ap?rellos 
artesanais. Este foi o caso de Allariz, vila 
vella e bonita, con longa história, ao pé 
do ria Arnoia, que viu desaparecer ª? in-

dústrias de lenzos e curtidos, e como o 
comércio languidecía. O Conce!lo de 

bitantes nas vilas. Este fói o casQ de Alla
riz. Nesta -situación incidiu a desfeita do 

1 O. 000 habitantes nos 

anos 60 pasou a pou- ------- - -co máis de 5.000 na 
actualidade. 

Nas vilas de monta~ 
ña, da Galiza interior 
en xeral, que non en-

. traron de cheo na 
· produción de _leite ou 
viñ.o, o despovoamen
to agrário non veu 
acompañado dun me
dre dos habitantes 
dos núcleos urbanos, 
e da pequena indús
tria e do comérico. A 
emigración e o des
povoamento causou 
letargo e, en non pou
cos casos , disminu
ción do númeo de ha-

~H~i de novo vida, 
constrúerise casas, · 

_ábrense riegócios ... 
e os poucps 

habitantes que ainda 
quedan nas qldeas . 

miran con esperanza 
cara o .estreito. val 

do Arnoia" 

sector agrário tradicio
n a I, pero especial
mente a falta de pla
n os de desenvolve
men.to agrário .e in
dustrial, a indoléncia e 
a falta de preparación 
de alcaldes e corpora- , 
cións, todo isto causa
do por unha depen
déncia secular de Ga-
l iza. O desánimo e a . 
falta de alternativas fi
x e ron o resto, colo-

. cando toda análise de 
futuro nun círculo vi
cioso difícil de v~ncer. 

Pero, o importante, e 
que trascende hoxe 
de Allariz, e que ne·sta 
vila estase r.achando 

coa incertidume cara o futuro!. .. Hai de 
novo vida, constrúense casas, ábranse 
negócios ... e os poucos habitantes que 
ainda quedan nas aldeas miran con es
peranza cara o estreito val do Arnoia, 
GOa ilusión de que algo está a cambiar 
naquela.· comarca. Esta situación empe
zou a mudar hai pouco tempo coa entra
da da nova corporación municipal, dirixi
da polo BNG, despois dunha loita popu-

· 1ar para evitar que o Arnoia fose un ester
coleiro. Xustamente este ria converteuse 
hoxe nunha riqt:Jeza, á sua beira hai par
ques ~ xardíns, e as antigas fábricas ,de 
curtidos e os muí.ñas foron recuperados 
como centros culturais e.restaurantes. 

Con pouco diñeiro e moita intelixéncia 
unha equipa de Governo cun proxecto de _ . 
país criou ilusión ali onde só habia de
sesperanza e emigración. Este xeito .de 
governar, de saber facer as cousas, pó
dese estender a moitos máis lugares de 
Galiza: Allariz é o mellor exemplo. • 
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RENOVACIÓN GANOEIRA 

Mália a reticéncia dos gandeiros ·~stanse a recuperar as_ razas p_róprias · 

Voltan as vacas centenárias aos campos galegos 
. . 

•A.ESTÉVEZ 

As vacas centenárias 
volven a pacer nos 
campos de Ourense 
despois de as· misturas 
deturparen o seu . 
pedigree. O plano xeral de 
mellara xenética, pasto en 
marcha en 1990, puxo en 
aviso aos países 
europeus sobre o ·risco de 
perder as razas 
autóctonas de gado. Na 
Galiza, a zona de 
Ourense é amáis 
castigada pola 
desaparición das suas 
vacas de orixe: a caldelá 
de Castro Caldelas, a 
·cachena de Entrimo, a 
limiá de Xinzo da Límia, a 
vianesa de Viana do Bolo 
e a frieiresa de Frieira. 
Hai catre anos, o número 
de reses de cada unha 
destas espécies era 
ridículo; da limiá, só 
quedaban dezasete. 

"O programa nace como a rei
vindicación de conservar o pró
prio porque a xente ere que isto 
non ten importáncia pero non 
caen na canta da trascendéncia 
que ten a longo prazo. Os ani
mais próprios son comparábeis 
a outras reivindicacións. En Eu
ropa estase a dar esta recupe
ración", explica Fernando Ro
mero, veterinário do Servicio de 
Produción Animal da Conselle
ria de Agricultura e un dos res
ponsábeis do programa de recu
peración de razas na Galiza. O 
certo é que as causas sentimen
tais nesta recuperación non son 
as que máis pesan. 

O veterinário explica como es
tas cinco razas da zona de Ou
rense que, ao longo dos anos 
extendéronse cara Zamora e 
Portugal, posuen vantaxes so
bre outras. A sua adaptación a 
un médio ambiente adverso co
mo é o das zonas montanosas 
de Ourense cun clima frío e de
fecto de alimento é unha das 
características destas razas, cu
xo orixe se remonta a hai dous 
séculas, e que se aglutinan bai
xo a denominación Morenas do 
Noroeste. 

A Unión E1.:1ropea estabeleceu 

ELEICIÓNS SINDICAIS 

A recuperación das razas autóctonas valórase nas feiras internaclonals. 

axudas para a recuperación de 
gando autóctono dentro dun 

. proceso de non desertización 
das terras , de conservación 
dos recursos. "As razas como 
as que estamos a recuperar 
son as perfectas para ün médio 
non moi cómodo como a mon
tana; para iso precísase selec
cionar aos animais", explica o 
veterinário. 

Unha lenta recuperación 

Ademais destas cinco razas, hai 
unha sexta, a máis coñecida e 
frecuente nos prados galegas: a 
vaca róbia. O 98% dos exem
plares deste animal está na Ga
liza, sobre todo en Lugo e Pon
tevedra. A Asociación de Cria
dores de Gando Vacun Selecto 
de -Vaca Rubia Galega canta 

' . 
Os propr!etários 
·9os anl_mais que a 
·xunta rexistou non 
se acollen 
masivamente ao 
programa'. 

con máis de cincocentos sócios -
e con 22.000 reses rexistadas. 
A estas haberia que .engadir as 
que non están identificadas. "A 
nosa tarefa é conservalas, non 
ternos que loitar por recuperalas 
xa que destas, hai moitas", afir
ma director técnico da asocia
ción, Luciano Sánchez. 

No caso das morenas o traba-

llo é moito maior. Despois dos 
intentos dos anos 80, comezou 
un programa sério en 1990 on
de a Conselleria de Agricultura 
tomou parte activa. Atopáron...: 

Xunta coa axuda da UE propor
ciona unha subvención aos gan
deiros por cada cria que naza 
de raza pura. Vintecinco mil pe-. 
setas por cria, dez mil.pala cola
boración e outra .axuda posterior 
cando' a cria teña un ano son os 
cartas que se entregan aos gan
deiros. "O de dar axuda cando a 
cria teña un ano faise para evi
tar que se vendan os novas ani
mais xa que §>e fai nec;:esário re
emprazar aos que son moi ve
llos", explica o veterinário. 

· Animais con calidade 

Mália algunhas facilidades como 
a inseminación artificial de raza 
autóctona gratuita, os proprietá
rios dos animai~ que a Xunta re
xistou non se acollen masiva
mente ao programa. A vellez, o · 
niedo a ter traballo engadido e o 

. feito de que vivan doutros ingre
sos son as causas principais do 
rexeitamento. "En realidade, 
non lle dá máis traballo que ou
tro animal pero o certo é que a 
xente é moi dificil de convencer. 
Cando ven que se lle conceden 

~ subvencións aes viciños por. ter 
~ unha vaca limiá, entón se apon
º tan ao programa", explica Ro
~ mero. z 
<( • 

se poucos exemplares e a 
eses ainda se lle tivo que res
tar xa que só se aceitaron os 
animais que tiñan máts de 
75% de pureza de sangue. Fo
ron 375. Algunhas vacas per
déronse no camiño: uríhas mo
rreron de . vellas e outras foron 
vendidas polos donas que non 
tiñan paciéncia para rematar o 
programa. 

'
10 problema é que os xatos vén
danse cando teñen sete meses 
e con esta raza hai que esperar 
polo menos até o ano para que 
estea cumprido porque con sete 
meses ten moi pouca carne. Hai 
alguns gandeiros que isto non o 
enteriden e prefiren cruzar o seu 
animal cunha rúbia para poder 
vender antes as crias. Tamén é 
certo que isto faino a xente 
maior, xubilada, para a que tres 
ou catro anos é un moi longo 
prazo ao que non saben se che
garán. Coa xente máis nova hai 
mellar aceitación, eles están 
máis ilusionados co seu animal. 
Non fai falla convencelos ·de que 
deben conservalo", explica Fer-
nando Romero. · 

O programa que leva a cabo a 

. Para Luciano Sánchez, director 
técnico da Asociación de Coida
dores de Raza Rúbia Galega, a · 
conservación dtmhá espécie co
mo a rúbia conleva uns coida
dos especiais que se compen
san coa calidade da carne do 
animal. "O tratamento desta ra
za é moito máis traballoso que o 
doutras porque, en primeiro lu
gar, trátase de explotacións moi 
pequenas, de seis ou oito vacas 
que teñen un só terneiro ao ano. 
Con tan poucos animais, non 
compensa económicamente. De 
qué viven os criadores? Das 
pensións ou do autoconsumo 
pero non principalmente das va
cas", explica. 

A Conselleria de Agricultura ato
pouse cos probJemas de rexei- -
tamento dos gandeiros e cun 
censo de animais moi vellos. 
Montouse unha fronte, na finca 
de Fontefiz, propiedade da Xun
ta, que comezou cunha manda 
fundacional de trinta reses. Ago
ra canta con máis de trescentas 
vacas das cinco razas e ten que 
estabelecer un programa de co
laboración con gandeiros para 
que estes se encarguen delas 
co compromiso. de darlle á Con
selleria unha cria nun prazo de 
catro anos.• 

A CIG racha a hexemonia dos sindicatos corporativos no Sergas 
•MARIA ALONSO, 

A Confederacion lntersindical 
Galega (CIG) ten conseguido 
unha maioria histórica nas elei
cións sindicais celebradas nos 
centros sanitários integrados na 
rede do Sergas. A central nacio
nalista, que nos comícios cele
brados no ano 90 se situara nun 
terceiro· lugár, convértese agora 
na primeira forza sindical no 
sector sanitário público. 

Dun total de 21 O delegad?s qu~_, 

se repartían nas diferentes áre
as sanitárias, a CIG obtivo 56 
representantes. Esta cifra su
pón un crecimento de 12 dele
gados respeito á presenza an
terior do sindicato, que se situa
ba en 44. Nun segundo lugar 
por votos e número de delega
dos logrados, sitúase a coali
ción Cemsatse, integrada polos 
sindicatos profisionais de médi
cos e enfermeiras, CESM e 
SATSE respectivamente, que 
conseguiu 50 delegados frente 

.·'-~os 39 q~e tiña desde_ as elei-

cións sindicais do 90. 

Os votos dos traballadores da 
sanidade pública colocan a 
CCOO nun terceiro pasto, -con 
45 delegados, o que representa 
unha perda de 3. UGT perdeu 1 !3 
delegados quedándose en 30. 

Os resultados son bons para o 
Sindicato de -Auxiliares dé En
fermaría (SAE), que pasa de 
12 a 19 delegados, e para o 
CSIF, que sobe de 2 a 8 repre
sentantes. 

Catro anos contra corrente 

O secretário xeral da CIG-Saú
de, Xan Cons, valorou os resulta
dos sinalando que "os traballado
res entenderon a nosa posición 
contra corrente diante da política 
sanitária desenvolvida pala Con
sellaria, cando negábamos o no-. 
so apoio mentres o resto dos sin
dicatos asinaba numerosos acor
des cos responsábels da Xunta". 

Outro feito resalt.ado por Cons é 
o de a CIG ter conseguido ra-

• \ . ~ , ' 1 ,_ J, 1 '· 

char "a hexemonia que un sindi
cato corporativo como Cemsat
se ten actualmente na prática 
totalidade do Estado". 

Asimesmo considerou tamén 
que o resultado garda unh_a im
portante relación "coa crítica que 
mantivemos ás novas experién
cias de xestión através das fun
dacións e a privatización dos ser.:. 

. vizos"' asi como coa "nasa lo ita 
·contra o proxecto de reforma da 
Atención Primária, que ainda é 
unha asignatura pendente".+ 
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Repaso 
de nove anos na u ·E 
O FINANCIAL TIMEs adica unha reportaxe de catro páxinas a 
Galiza no seu número de 4 de Abril. "Son moitas as voces que 
lembran agora as reservas coas que acolleran adesión á UE, 
hai nove anos. A experiéncia da Galiza contrasta coa das 
rexións do Mediterráneo. O ingreso na UE traduciuse en 
recortes para a sua producción agrícola, nomeadamente no 
leite, e ao mesmo tempo fóranlle retrasando a entrada nas 
pesqueiras comunitárias (fixada para o ano vindeiro) o que 
agravou a sobre-c_apacidade do seitor". O artigo principal da 
série sinala que o Governo autónomo ten problemas "por unha 
débeda acumulada de 287.000 millóns de pesetas e várias 
denúncias que os acusaban de concederen empregos e 
contratos a amigos e parentes". O diário retírese noutro 
apartado á situación económica. "O Governo autónomo gábase 
de ter superado de 1990 ?º 1994 os indicativos de España e da 
UE, e de ter un crecemento real do 5 por cento.( ... ) Pero Alberte 
Meixide, profesor da faculdade de Económicas de Santiago, 

· discute que Galiia estea a superar o seu atraso. Tomando 
como mostra os indicativos dos últimos dez anos, incluindo a 
fase· expansionista española dos últimos 80, despois de ingresar 
na UE, non hai mostras de avance, a pesar de o país ser un dos 
principais receitores de subsídios comunitários. ( ... )Con. 
relación a España, na Galiza é onde máis medrou o paro: un 
tércio no seitor primário e unha décima parte na indústria e só 
baixou nos servícios". + 

FERR1;Rr-.s/La Vanguardia 

Fletán servido para Greenpeace 
Xabier Pastor, presidente de Greenpeace-España, di nunha 
entrevista con M. Lamigueiro en EL CoRREo GMLEGO, que estaba 
informado~da preparación publicitária que Canadá fixo da 
campaña contra os ffetaneiros galegos. -"Non teño coñecimento . 
diso, pero podo garantir que non participamos en nengunha clase 
de reunión co Governo canadiano e, xa que lago, nunca 
recebemos un peso de ninguén, nen do Governo canadiano nen 
do español. Se quixésemos elexir un caladoiro para denunciar a 
sobre-explotación nunca pqriamos a man no do fletán. O que 
acontece é que o conflito veunos servido e resolvemos que 
estaba ben para pór de manifesto onde estamos chegando coa 
xestión dos recursos pesqueiros e a actuacion dos armadores. 
Seica en Galiza non caeu ben porque tivemos cartas de prote·sta 
e baixas, pero tamén perdimos un millón de afiliados nos Estados 
Unidos cando nos opuxeramos á Guerra do Golfo. ( .. . ) Lemos en 
meios galegas, por exemplo en A Nasa Terra, que Greenpeace 
nunca se manifestara contra a esquilmación que os canadianos 
fixeran e que só ternos ollas para o que fanos galegas. A parte 
de ser unha visión patética e provinciana, é.falso". • 

Torturas 
aos independentistas cataláns 
LA V ANGUARDIA informa da declaración de independentistas 
cataláns que alegaron torturas no xuizo seguido contra eles pela 
Audiéncia de Madrid. "Os encausados narraron con detalle as 
torturas a que foron sometidos por parte de axentes da Garda 
Civil con golpes por'todo o carpo_, bolsas de plástico e incluso 
electrodos. Os cinco interrogados aseguraron que estaban . 
dispostos a segujren defendendo as suas ideas políticas pero 
dentro da legalidade democrática( ... ) e asumiron coñecérense 
por razóns de amizad_e ou por seren militantes do Maviment de 
Defensa de la Terra (MDT) e .dos Gamites de So!idaritat amb els 
Patriates Catalans { CSPC). Por exemplo, Jordi Sardina, que foi 
detido na c"asa de Esteve Camellas o 7 de Xuño de 1992 cando 
ambos estaban a fabricar dous artefactGs explosivos, segundo o _ 
Fiscal , asegurou que tora só tomar café como calquera domingo 
pola tarde".• . - . 

C R l SE NO ESTADO ' 

TIUUNFO DA DEMOCRÁCIA, 
--._MARTIRIO. DA ._PAIAVRA 

Para aqueles de nós que vivemos urna época ·na 
que poucas palavras careciam ainda de sentido, 
o terror democrático actual supera as mais imagi
nativas previsóes . Muito mais insidiosa que o 
fascismo patente -e portante combatível-, a 
democracia formal nega-nos mesmo a possibili
dade de conceber a revolta, formoso termo dor
mido entre as pregas da nossa adolescencia de . 
acne, algo de Lenine, Tintin e assembleias de 
distrito. A guerra civil actual entre os mercenários · 
das direitas espanholas, com as comparsas vo
yeuristas da ilusa minoria .Qe esquerdas e a 
constante supervisáo do exército, cor:ifirma a ab-

- - soluta consolidagáo da democracia no estado e o 
patético caminho descendente que ainda nos to
cará percorrer ajoelhados só para nos deter P.on
tualmente a introduzir mol-
hadas papeletas ilegíveis 
nas morbosas urnas ofi-
ciais de onde sai um fedor 
a palavras putrefactas e li
berdade assassinada. Os . 
numero.sos "casos" judi
ciais actuais , nos que se 
misturam a intriga de sau
na escandinava, o Perry 
Masan, a China dos man
darins e o Interviú de so
bremesa, sao o elemento 
que lhe faltava ao Estado 
Espanhol para se homolo
gar com o mundo mal civi
lizad o. Como a ltália re
cente, como Bélgica, co
mo os Estados Unidos de 
Al Capone, da Lei Seca e 
dos sindicatos desmobili
zados , como a Índia de 
Gandhi e Neru ou como a 
Alemanha de Baader
Meirihoff, durante os últi
mos vinte anos as fqrgas 
institucionais do estado 
e_spanhol, desde o Fraga 
lribarne de Gobernación 
até o dúctil Belloch e o 
ávido Paco Vázquez, ajun
taram com éxito as miúdas 
pegas da maior operagáo 

Medicina, os meus olhos a procurar constqnte-
,, mente a única saída colapsada, com a polícia 

franquista totalmente armada as portas e baixo 
as janelas do edifício, nervosa como nós, capaz 
de irromper em qüalquer instante e provocar urna 
massacre de corpos esmagados. Também lem
bro com igual desassoss~go o calor imóvel de 
milheiros de corpos numa noite de Fevereiro em 
-San Francisco, comprimidos· entre dous contin
gentes policiais ao comego dum passo elevado 
de auto-estrada, e o rebúmbio dos berros contra 
a imunda Guerra do Golfo, o coche cercano da 
polícia estourando em altas labaradas irreais, a 
.crescente inquietude dos corpos, a possibilidade 
fulgurante de morrer asfixiado ou de langar-me 
muitos metros ao vazio, a minha retirada perante 

a visáo imediata da mor
te, e a minha pavura e a 
minha satisfaga.o por ser 
humano e sentir essa pa-
vura. Outros de vós tere
des sentido outros júbi 
los e quigá outros me
dos. Mas eu pergunto
me quantos dos que 
agora nos invadem día a 
día com os seus masculi
nos restos e discurso s 
tém vivido este júbilo, ou 
este medo , ou as duas 
c·ousas juntas, simples
mente por fazer o que 
sentiam. 

de alienagáo e derriba da O ex-número dous de Interior, Rafaet Vera, visto por 
esper~nga jamais concebi- Mar~la Santorun. 

Talvez aí estiver a dife
renga entre os que enga
nam e os que nos senti 
mos enganados. Eu fum 
enganado por vez pr i 
meira quando os burdos 
argumentos dum partido 
duvidosamente chamado 
comunista me persuadi
ram a aceitar urna san
guinhenta bandeira bico
lor como emblema da 
promet ida Democracia . 
Esse engano durou-me 
pouco, mas seguramente 
lego viriam ou tros . Por
que, como nas tristes es-

das . E apavorante com- tórias de amores e pós
preender que tem mais 

crédito as palavras dum -----------

guerra, o Monstro demo
crático já consegu ira le
var -me com hipócritas 
artes de lascívia aos 
cheirentos assentos de
rradeiros dum cavernoso 
cine de subúrbios , pri 
meiro o monstro ro 9ou 
me lenemente o joelho , 
depois colheu-me a máo, 
logo passou -me o brac;o 
piloso trás do ombro, e 
num momento de descui
do ou compaixáo selou 
com um brusco beijo na 
minha boca rígida como 
um anel dourado o nosso 
eterno pacto de silencio . 

polícia chulesco do que as 
tjum presidente com sarro. 
E triste aceitar que o gesti
culoso discurso jornalísti
co supra a reflexáo e o de
bate ,diário entre as gen
tes. E aterrador-confiar co
mo recursos no mesmo 
si"stema judicial que man
tém nos cárceres a miles 
de réus .agonizando com 
SIDA. Mas é inclusive 
mais pavoroso assumir 
que as vezas, talvez vá
rias vezes ao dia, chega
m os a pensar que esse 
magoante país é o nosso. 

'Para aqueles de nós 
que ternos vivido urna 

época na que as palavras 
- ainda nao careciam 
de sentido, este estado 
de causas e as causas 
<leste Estado iludern 

qualquer defesa" 

Mas qui9á náo podia ser 
doutra maneira, e estáva- · 

· mos loucos ou cegados 
quando repartíamos inútil propaganda em ciclostil 
trás urna noite de substancias ilegais e amor ine
xacto em Compostela. Náo reclamo heroísmo 
nenhum para mim ou para esses simples ' actos. 
Tuda era parte da mesma, inevitável, concepgáo 
do mundo. Só me· pergunto quantos· dos que ago
ra nos invadem dia a día com os seus masculinos 
rostas e discürsos tem vivido a pai:>c;áo, oi¿ o medo, 
ou ·as duas cousas juntas, simplesmente por fazer 
o que sentiam. · 

Eu unicamente duas vezes na vida tivem o total 
convencim_ento de que o que fazia estava etica
mente bem, porque as duas vetes sentim um 
grande júbilo e ao mesmo tempo as duas vezes 

· sentim um grande medo de que ali mesmo, invo
!u.ntariamente, poderia morrer. Ainda agora algu
mas noite impede-me do_rmir a_memória de aque
la colossal assembleia de estudantes numa atei
gada aula ao final dum corredor da Faculdade de 

E desde entáo , como a 
tantos, o engendro de
mocrático eré ter direito 
a possuir -me cada dia 
contra a minha calada , 

pouco útil, chorosa resistencia. 

ra·ra aqueles de nós que ternos vivido urna época 
na que as palavras ainda náo careciam de senti
do, este estado de .causas e as causas deste Es
tado iludem qualque~ defesa, qualquer justifica9áo 
política. Singelam~nte, este Estado enganou-nos , 
enganou-nos sempre, náo nos serve,. talvez nen
hum estado nos serve. Por isso estamos condena
dos mas felizes por acarretar connosco as nossas 
costas, mentres baixamos esfarrapados pala pen
dente dos dias. rumo a tenebrosa· Europa, um tos
co saquinho de formosas palavras clandestinas 

.. que as vezes, quando ninguém mira, sacamos pa
ra desenrugá-las e le-las, pronunciá-las em voz 
baixa, memorizá-las fortemente, volvermos guar
dá-las lago na bolsa, volver olhar para o redor 
cpm cautela, e, se acaso descobrimos alguém que 
está a fazer o mesmo, chiscar-lhe um olho as es
·condidas e seguir polo caminho. • 



ANTIMILITARISMO . 

Mentras Fraga. inc.ita-ba a "prepararse para a.guerra" 
Tres mil persoas se manifestan en Compostela 
en apoio c;Ja insubmisión. 
• PAULA CASTRO 

Máis de tres mil 
mozos e mozas 
manifestáronse o 
pasado Sábado 1 
de Abril palas ruas 
de Compostela 
contra o servizo 
militar e a PSS. Un 
total de 57 
colectivos 
secundaron a 
co nvocató ria e 
esixiron, ademais, 
a liberdade para os 
insubmisos presos. 

A manifestación puxo ponto e fi
nal á campaña de ANOC, que 
comezara en Xaneiro deste ano 
e que baixo o lema "mili=PSS", 
tentou de recadar os maiores 
apoios posíbeis aos insubmisos 
galegas. Querian amasar as se
mellanzas que existen entre o 
servizo militar e a Prestación 
Social Substitutória, que ven de 
ser un castigo para aqueles que 

se n.egan, por motivos de con
ciéncia, a incorporarse ás filas 
do exército. 

Durante estes tres meses de 
campaña, puidose constatar un 
considerábel aumento do núme
ro de obxectores de conciéncia 
e, sobre todo, a percepción dun
ha maior sensibilidade social fa
vorábel á insubmisión e ao mo-

ANDRÉS PANARÓ 

vemento antimilitarista. Outro 
dos a$pectos máis satisfactórios 
da campaña foron as conversas 
con orgañizacións chegadas 
ideolóxicamente á insubmisión, 
tales como o sindicato Labrego 
Galega ou Comisións Obreiras, 
para que renuncien aos convé
nios de colaboración coa presta
ción social substitutoria, que ac
tualmente manteñen. 

O mesmo dia da manifestación 
tivo lugar unha cea homenaxé a 
tres insubmisos galegas nun res
taurante de Salgueiriños én San
ti_ago, tamén convocada pala 
ANOC. Neste acto, ao cal acudi
ron máis de duascentas persoas, 
pretendiase. celebrar a recente 
posta en liberdade condicional 

· de Cesar García Aguiño, Ernesto 
.Lopez Rei e Cesar· Martínez 
"Goldi", tras pasar máis de un 
ano e dous meses en prisión. 
Tamén se fixo lembranza de Mi
guel Anxo Abraira, encadeado 
actualmente na prisión da Coru
ña en réxime de terceiro grao. 

Nos dous próximos meses están 
previstos catre novas .xuizos a 
insubmisos galegas. En Com
postela serán xulgados Víctor 
Belho .e Carlos Morais, mentres 
que na Coruña agárdase o xuizo 
de· Xosé Carlos Alonso para o 
17 de Abril e, en Pontevedra, o 2 
de Maio a·Bieito-Lobeira. Por ou
tra parte,· continua en rebeldía o 
insubmiso total de Oleiros Cha
n o Luengos Garcia, que non 
acudiu ao seu xuizo o pasado 29 
de Marzo e qü~. polo tanto , se 
atopa en situación de busca e 
captura. O ·concello de Oleiros, 
onde Chano tiña que realizar a 

PSS, negouse a apoiar a atitude 
deste insubmiso e fixo público . 
un acordo munícipal ao respeito. 

Contraponto de Fraga 

A casualidade quixo que unhas 
horas antes da multitudinária ma
nifestación, o Presidente da Xun
ta e toda a cúpula milítar e ecle
siástica de Galiza se xuntase na 
Praza do Obradoiro para despedir 
a Agrupación Militar Galiza, pou
co antes de que esta marchase 
para Bosnia. Manuel Fraga apro-. 
veitou o seu discurso para arre
meter. contra dos insubmisos, aos 
que tacho'u de "comportamento 
insolidario" e exemplificou o papel 
dos voluntarios a Bosnia. Tamén 
lembrou "a grande verdade militar 
de que se se quer a paz, hai que 
preparase para a guerra". 

O acto militar, ao cal asistiron 
os mil soldados da Agrupación 
Galiza máis os .seus familiares , 
acabou por convertirse nún cu
rioso contraponto á nianifesta-

. ción posterior, entre bandeiras 
españolas, vivas ao exército e 
á lgrexa católjca e, c9mo era 
inevitábel, a encomenda ao 
Apóstolo corno.- g·uía e protec
ción da tropa.• _ 

r----------------------------------------------------------~----------------------~------------------------------------------7--, 
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están metidos en todo canto ne- te e non sabia onde se ia meter 

AR! 

Pai dun mozo desaparecido na míli hai oito anos 

Hipólito Bargo 
'Creo que o meu tillo foi vítima 
dunha máfia que hai no Exército' 

• BEGOÑA CAAMAÑO 

"O meu filio foi linchado por 
motivos mal clarexados cando 
prestaba os seus servizos mili
tares", explica Hipólito Bargo, 
pai de Domingos Bargo Garcia, 
un rapa+ de 20 anos que fale
ceu, presuntamente afogado, 
en Setembro de 1986, mentres 
facia a míli. Segundo a pr(meira 
versión oficial, desapareceu o 
18 de Setembro no encaro 
-Buendía, Cuenca, cando facia 
unhas manobras militares e na 
presenza de várias persoas. 
Esta testemuña foi desveada 
pala revista antimilitarista gale-· 
ga Ar no seu último número. 

O mozo navigaba nunha zódiac 
canda outros yatro compañei
ros e o cabo primeiro Juan Car
los Garzón García. O mesmo 
relato indica que Domingos 
guindouse á auga por vontade 
própria. Este dado espertou ~ 
sospeita do seu pqi, xa que Do
mingos non sabia nadar. De 
asegurar que o rapaz caiu á 
auga, Hipólito recoñece que te-

. ria creído a versión oficial, pero 
deron unha ezcusa imposíbel. 
En todo caso, o cadáver ainda 

, 1.1on 'foi recuperado. 

·· "Eu creo que meu fillo foi vítima 
dunha máfia que hai no Exérci
to. Porque os mandos militares 

gócio suxó hai: trata de bran- Pero Hipólito asegura que a ·o meu rapaz. Pensaba qu·e o 
cas, drogas ... E matan a todos verdade. é outra: ''teño dados de mellar era que cumprise o servi-
os que descobren algo. Non sei . que Domingos non está ali. Non zó axiña 'para lago poder facer a 
ben porque morreu o meu-tillo, podo dar nomes para non com- sua vida con normalidade", ben 
pero o que teño claro é quemo prometer a ninguén, pero sei é certo que "nunca gostei dos 
mataron. Non foi un acidente que o carpo entrou no cuartel o exércitos, pero xamais se me 
porque neste caso non teria mesmo día da sua marte dentro pasou pala cabeza que nun es-
sentido tanta escuridade arredor dun Land Rover e despois sa- tado "democrático e de direito» 
da sua marte", explica Hipólito. cárono nunha ambuláncia". poidese existir. algo tan corrupto 

Versións contraditórias 

A versión contada polo Exército 
non coincide cos dado.s reais: 
"fixeron constar que estaba no 
fundo do encaro. Que non o 
poideron sacar porque había la
ma e 46 metros de profundida
de de auga. Outra mentira, non 
habia nen a metade. Eu fun alá 
no inverno e a profundidade 
non chegaba aos 25 metros. 
Como ia haber 46 metros en 
Setembro despois dun verán de 
seca? Tampouco había lama. O 
fundo do encaro é de pedra e 
area. Xa é abando estrano qüe 
o meu filio non fose resgatado 
polos seus compañeiros. Un 
encaro· non é o mar nen o ria. 
Non hai correntes, unha persoa 
non se aiunde en dez segun
dos. Lago dixeron que organi
zaran un dispositivo de busca, 
pero que o carpo non apareceu. 
Quen pode crer que non encon
traran un carpo nun encaro 
cando no caso Urqµijo foron 
quen de atapar unha .pistola?" 

Para Hipólito, a razón de non 
aparecer o carpo do seu filio é 
que "o están ocultando porque 
seguramente ten probas de que 
non morreu como eles din. O ca
dáver poderia ter sinais de gol
pes ou mesmo algun disparo. · 
Dicindo que Domingos afogou e 
que está dentro do encaro evi
tan ter que facer frente a unha 
acusación formal por asasinato. 
Para eles _é moi fácil mentir, nin
guén lles pede explicacións". 

O caso foi aos tribunais, pero os. 
país do soldado falecido non es
tán contentos co resultado. "Foi 

· unha farsa. Cambiaron várias 
veces de xuiz até 

· e dexenerado. Os rapaces que 
van -á m íli non aprenden nada 
bon: Só teñen responsabi lidade: 
ou se malean , ou aprenden a 

· sobreviver como na selva ou 
mátanos como 
ao meu". dar con un que 

tapou todo ". De 
tódos xeitos, si 
houbo· unha con- · 
dena contra o ca
bo. "Como vi ron · 
que ·non me con- · 
vencían e que 
non estaba cala
do, lago de moi
tas outras contra
d i ció ns, dixeron 
que o cabo pri
meiro Juan Car
los Garzóri empu
rrara ao meu tillo 
á auga por lle fa-

'Só conseguir) 
que o cabo fose 
·condenado, 

Hipólito Bargo, 
xunto co·n moitos 
out ros país, 
montou a aso
ciac1on Cora
zóns · Unidos , 
que leva rexista
dos e denuncia
dos 10.000 ca
sos de martes, 
desaparicjóns e 
agresións sofri
das por rapaces 
durante a míli. O 

pero os ~ilitares 
ocultárono, non 
cumpr-iu a pena 
e foi ascendido 
a sarxentó' · 

cer unha broma. 
Entón eu apre-
sentei unha de-
núncia contra deste cabo e ao 
final só conseguin que o conde
nasen por imprudéncia temerá
ria. Tiña que pagar unha multa 
e debía s~r afastado do servizo 
por algun tempo, pero fixeron 
constar que estaba en paradeiro 
descoñecido para que non c.um
prise pena nengunha. Polo con
trário, Juán Carlos Garzón · se
gue no mesmo cuartel e foi as
cendido a sarxento". 

Amea:zas 

Hoxe, o pai do falecido láiase de 
.ter mandado ao seu tillo a facer 
a míli. "Eu era un pobre ignoran-

labor de buscar 
ao seu filio, de 
denunciar a sua 
marte . e o feito 

de pertencer a esta asociación 
valeulle moitos disgustos. 
"Cando comecei a aparecer 
nos xulgados e a denunciar o 
caso pub.licamente, o Tenente 
Coronel do meu filio -<¡ue tra
tara de impedir que seguise o 
procedimento xudicial-, cha
moume e dixo que ia apresen
tar unha querela·criminal na mi
ña contra se eu non desmentía 
e deixaba correr as causas. 
Pdinlle que no explicara por 
carta, e fíxoo. Tan proñto a ti
ven nas miñas mans, marchei 
para a televisión, na que esta
ba convidado, e lin a carta, asi 
que lle parei os pés".+ 

-----------------~----------~------------------------------·--------------------------------------------------------------------~ 
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Foi torturado e botou qtJince anos nos cárceres segredos de Hassan 1.1 

Daud El Khadir-
- ' 

- ~En Marrocos os presos. s~harauis nunca pasamos polos xulgados' 

Logo de case·catro anos de alto o fogo, o pasado 31 de Marzo a ONU 
sinalou un novo aprazamento para o referendo do Sáhara Occidental: 

a Marrocos. Neste contexto, Daud el Khadir relata a sua terríbel 
experiéncia de ·15 anos de prisión, tortura e penalidades en varias cadeas 
clandestinas marroquíes. Daud, na actualidade, é o responsábel das 
relacións exteriores para Europa da Asociación de Familiares e Presos 
Desaparecidos Saharauis, con base en Tindouf, e colabora con Nacións 
Unidas na sua Comisión de Direitos H,umanos en Xenebra. _ 

Xaneiro de 1996. Ante estes feitos a Frente Polisária ameaza coa volta á 
guerra e mesmo coa realización de atentados no' interior de Marrocos se 

este país non desbloquea o proceso para a realización do referendo. a 
Frente Polisária. rexeita a p_olongación dun _Plan de Paz que só benefícia 

• FRANCISCO ALONSO 

· Ten certo ar de intelectual, e, a 
simple vista, ninguén diría que ~ste 
home de aspecto tranquilo e apa
cíbel pasou 15 longos anos da sua 
vida encerrado en vários cárceres 
clandestinos marroquis, entre eles 
o terríbel Kalaat M'guna, no Atlas. 
Pero, desde' logo, aparenta moitos 
anos máis dos 40 que ten. Son as 
pegadas da tortura e a fame. En
trou na cadea en 1976, cando con
taba con 20 anos, e foi liberado en 
1991, con 36. Nese mesmo ano lo-
grou chegar ao Paraíso: fuxiu a te
rritóri o liberado, alcanzando os 
campamen,tos de refuxiados da 
República Arabe Saharaui Demo
cráti~a en Tindouf (Alxéria). 

Por que razón foi vostede en
carcerado? 

Lago da Marcha Verde producíron
se detencións arbitrárias de famí
lias enteiras. Só entre 1975 e 76 
houbo máis de 1.000 detencións. 
Eu fun detido con outros moitos 
saharauis dentro desas grandes 
campañas de detención organiza
das polo réxime de ocupación m~
rroquí. O meu único pecado foi ser 
simpatizante da Frente Polisária, 
pois non realizara nengun tipo de 
acción da que se me puidese acu
sar. Pero meu pai, que foi detido 
antes ca min, nen sequer coñecia 
o significado da palabra Polisário. 
Hassan 11, no seu programa de 
ocupación do Sáhara, queria aca
bar con todos os saharauis nacio
nalistas, como chegou a dicer nun
ha locución televisiva. Fóra das ci
dades os militares marroquis en
frontáronse militarmente aos gue
rrilleiros da Frente Polisária, pero 
nas cidades a represión centrouse 
nas grandes campañas de deten
cións que afectaron a centos de fa
m ílias, e mesmo a famílias entei
ras. Estas campañas foron levadas 
a cabo pala policía e os servícios 
segredos marroquis. 

Como foi o proceso da sua de
tención? 

En canto me detiveron fun condu
cido a un Centro de lnterrogatório . 
en Casablanca, ónde pasei 4 me
ses e 16 di as esposado e cos _ 
ollos vendados, baixo a presión e 
a vixiáncia dos Servicios Secretos 
marroquís. Ali sometéronme a to~ 
do tipo de torturas: o avión, o polo 
asado, e a outras tantas xa coñe
cidas modalidades. Deixábanme 
dias e noites inteiras sen durmir, . 
obrigábanme a inxerir esponxas 
cheas de lixívia, etc. Pretendían 
obter toda a información posíbel 
sobre o Polisário, pero tamén 
querian criar un clima de terror. 
Do Centro de lnterrog~tório con
ducíronme a vários cárceres se
gredos, nos que habia máis de 
300 prisioneiros. Entre eles, esti
ven no de Kalaat M'guna. Estiven 
15 anos e tres meses na cadea. 
Entrei en 1976, con 20 anos e sa-

ín en 1991, con 
36. Tamén estiven 
en prisións como 
Darb Moulay Che
rif, en Casablanca; 
Agdas, a 75 km ao 
este de Ourzazate; 
Sikura, a 40 km ao 
norte de Ourzaza
te; Kalaat M'Guna, 
a 95 km ao norte 
de Ourzazate. 

'En Marrocos 
: hai ·máis de sete 
1 . 

i cárceres 
1 

! clandestinos e 
1 
1 • •· , ,.,, 

¡·ninguen canece a 
. ! sua ubicación 
! exacta" 

Nos centros de in
terrogatórios a tor
tura era metódica, 
ben estudada, de
se tipo de tortura 
que non deixa ci
catrices no carpo. 
Axiña aprendimos 
os seus nomes, 
como por exém
plo, o avión, que 
era moi habitual: 

· tura. Sempre cha aplican durante 
bastantes dias seguidos, ate que 
-consideran que tes abando e que 
a información que obtiveron -ver
dadeira ou falsa- os satisfai. 

Na cadea tamén sofrian tortu
ras? 

lso acontecia máis ben no~ Cen
trds de lnterrogatório. Na cadea 
non existía unha tortura sistemáti
ca, metódica. Na cadea torturá
bante cando aes gardas lles ape
tecía, simplemen-

saben que ese é un factor que 
nos afunde psicoloxicamente. No 
centro onde eu estiven habia 60 
mulleres saharauis. Algunhas 
delas superaban os 60 anos. A 
miña tia tiña máis de 60 e a nai 
do actual Ministro de Asuntos 
Exteriores da República Árabe 
Saharaui Democrática tamén. E 
morreu ali. 

lllamento completo 

Como era a sua vida diária na 
cadea? 

· Marrocos non re
. coñece a existén

cia deses cáree
res? 

En Marrocos hai 
máis de sete cárceres clandesti
nos e ningúen coñece a sua ubi
cación exacta. Hassan ll nega a 
sua existéncia. Pero eu pasei 
por catre deles. En todas as 
ocasións en que Amnistía Inter
nacional ou calquera periodista 
o perguntou, negouse a existén
cia de presos políticos saha
rauis. E iso que o total de presos 
case ~hega aos 1 .000. En certa 
ocasión, a Hassan 11 perguntou
selle polo tema nun hotel que 
estaba tan só a 500 me!ros da 
nasa prisión. 

átante,as mans e 
os pés, e amá
rrante .. pendendo 
dunh-a barra no 
teito, e lago pó
ñenche áfguh pe- -
so enriba da co-

lumna vertebral. Outra tortura con
sistía en che bater cun·pao de ferro 
nas plantas dos pés. Tamén era 
habitual a práctica de che pasar 
unha barra por debaixo dos xeon
llos e atarche as mans por debaixo 
dos pés; esta,é a que se chama o 
polo asado. As veces poñiannos 
enrriba dunha mesa, totalmente 
espidos, e co pé· contraído, e co
mezaban a darnos cargas eléctri
cas por todo o carpo. Outras veces 
metiannos na boca esponxas che
as de lixívia ou calquera outro pro
ducto tóxico para-inxerir. Pero nun
ca paran, por moito que digas, por 
moito que tales, por moito que con
feses calquera mentira, ou ainda 
que confeses a verdade, eles nun
ca paran, nunca lle poñen fin á tor-

te, ou cando tala
bas en alto, ou 
cando te atrevías 

. a pedir ou pergun
tar algo, ou a diri
xirte a algun dos 
sentinelas. Daque
la era cando reci
bías os paos. Na 
cadea existía, sis
tema tic amente , 
tortura psicolóxica. 

Como era a tortu
ra psicolóxica? 

'No cárcere 
torturábannos os 
gardas cando lles 
petaba: se 
talábamos alto ou 
se lles facias 
perguntas" 

Eran celas de en
tre 6 e 20 perso
as. Eu estiven 
nunha de 1 O per
soas que tiña tres 
por catro metros. 
O único obxecto 
que posuiamos 
era unha manta 
que nos daban ca
da ano. Habia cal-

• deiros e latas para 
facermos as na
sas necesidades 
na própria cela, á 
vista de todos. A 
nosa vida na ca
dea estaba presi-

Sobre todo con-
sistia en insultos 
e ameazas. Pero 

Tortura sist!!mática 

Que tipo de torturas lles infli
xian? 

tamén en ·torturar diante dos na
sos ollas ás mulleres saharauis 
que estaban encarc~radas con
nosco, sabendo o repeito que 
nós profesamos por elas. Eles 

¡------~--------------------------------------~--------------------------------, 
1 Ao sair a mamá non me coñecia, 
xa chorara a miña morte' 
Non hai garantias xudiciais? 
Os saharauis non son levados 
ante os tribunais? 

Os saharauis case nunca pasan 
polos xulgados. Que eu saiba, 
foron xulgados 31, e chegaron 
aos tribunais até 55. Coñezo o 
caso dun saharaui que queria 
fuxir, atravesar o muro para 
chegar a Tindouf, e detivérono e · 
condenárono a cadea perpetua. 

militar entre Agadir ·e lnezgane. 
Só estes, qüe ·eu saiba, son os 
que foron xulgados. Así e todo, 
os presos que pasan polos tri
bunais van inicialmente a cárce
res oficiais, pero lago desapare
cen e tampouco receben nen
gunha casta de visitas. Nós co
ñecémolos, pero ninguén sabe 
onde están. E cando xulgan a 
uns cantos é para lavar a cara. 

ristas, Ali permanecimos duran
te un mes, pechados, sen poder 
ver a ninguén, pero deixában
nos comer todo o que quixése
mos, e os médicos visitábannos 
3, 4 ou 5 veces ao dia. Déron
nos roupa, e lago dun mes libe
ráronnos cun aspecto franca
mente mellorado. 

A que lle soubo a liberdade? 

· Houbo 24 saharauis que fixeron - Como se produciu a sua libe- Pasei dunha cela de catro me-
unha manifestación no ano 77 ración? tras a un imenso cárcere, pois 
en Agadir e foron xulgados e descubrimos que uns interminá-
condenados de 5 a 6 anos de No ano 1991 un dia, de súpeto, beis muros nos separaban do te-
cárcere. Outros tamén foron xul- notamos cámbios. Comezaron rritório liberado. Coa liberación, 
gados na .cidade marroquí de da limpar o cárcere, a tratarnos puxéronnos unha série de condi-
Ouassai, lago dunhas manifes- mellar ... Até que un dia nos · cións, como pasar gola comisa- 1 

tacións pacíficas. No ano 93, trouxeron unha televisión cun ví- ria cada 48 horas. As nasas fa-
houbo máis de 300 deten.cións deo. Puxéronrios unhas imaxes mílias pedíronlles que certifica-
en El Aaiún e Smara, lago dun- de Hassan 11 visitándo as· cida- sen que non iamos fuxir. Ade-
has grandes manifestacións pa- des saharauis e outra cinta mais, non tiñamos dereito a asis-
cíficas pedindo a aplicación do· anunciando que nos amnistiaba. téncia médica, tampouco. a in-
Plan de Paz da ONU, e despois E, de seguido, quixeron abrigar- demnización ou o dereito ao tra-
dun ano xulgaron só a 6 deles, nos a asinar un documento re- ballo. Moito menos podiamos 
que foron condenados a 20 coñecendo a soberania marro- acedar ao pasaporte. E quedá-
anos de cadea. Pero. lago desa- qui do Sahara. Pero negámo- banas prohibido falar con calque- ., 
pareceron, e agora os seus no- nos. Lago de 15 anos nesas · ra estranxeiro. Cando cheguei á 1 

mes aparecen nas listas da condicións xa non tiñamos nada casa, miña nai estivo unha hora : 
Cruz Vermella Internacional co- que perder. Cando nos liberaron sen me -recoñecer, queréndose : 
mo prisioneiros de guerra. Ac- leváronnos a un hotel de 5 es- asegurar de que realmente fose 1 

1 tualmente atópanse nunha base trelas, o mellar do Atlas, para tu- - eu. Xa chorara a miña marte.• 1 
. • - 1 

~-------~--------------------------~-------------------------------------------~ 

dida pala rutina. Todos os días 
che parecen iguais, e sempre es
tabas debilitado, sen forzas , médio 
vivo. Un só garda podia con 60 
presos, empurrándoos, sobre todo 
debido á mala alimentación e á 
tortura. Sen visitas , sen noticias 
nengunhas do exterior. A alimen
tación era a base de legumes e fa
riñas. Moitos nen sequer podían 
andar. Nun día normal , o espartar 
era ás 7h. , cos trancazos das por
tas de metal. Cando o garda abria 
a cela botábase para atrás e cu
bria a cara cun pano. O máis forte 
de nós saia a tirar os excrementos 
e traer algo de pan. Ás 12 e ás 20 
h. eran o almorzo e cea. Sempre 
tiñamos que conversar moi baixi
ño, en segredo, para que non nos 
escoitasen, arque senón torturá
bannos. Para matar o tempo in
ventábanse histórias que nos con
tabamos uns aos outros. Mentres 
permanecimos na cadea, nunca 
soubemos en que zona de Marro
cos estabamos presos. Meu irmán 

, estaba na mesma cela ca min. De 
meu pai, que tamén fora detido, 
non sabia nada. Cando saiamos 
ao pátio faciámolo só os presos 
dunha cela. En várias ocasións 
xuntaros os presos de duas celas. 
Nunha desas ocasións, no ano BS 
topeime no pátio con meu pai, que 
fara trasladado a ese cárcere. 

Vivian nunha situación de pre
cariedade absoluta. 

Non posuiamos .nada. Só tiña
mos un vaso de cinc cada un, 
dábannos unha manta cada ano, 
e só ao cabo de cinco anos po
díamos tér un número de mantas 

.. abando para utilizalas como un
ha pequena colchoneta, aínda 

que e: 
Nuncé 
un fól 
escrel 
bro. ~ 
nengu 
única~ 
·ñamoi 
tian ne 
mo e~ 
camb 
porqu1 
mente 

Non r 
notíci; 
coñee 
suced 

Ao no 
rroqui 
segrec 
ñamo~ 
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que estas mantas duran pouco. 
Nunca vimos un bolígrafo, nen 
un fólio, nen papel para poder 
escreber, e moito menos un li
bro. Nunca tivemos acceso a 
nengun tipo de información. As 
únicas notícias do exterior que ti
ñamos producianse cando exis
tian novas detencións, pero mes
mo esa información que inter
cambiabamos era xa resesa, 
porqu~ os novos presos normal
mente viñan xa doutros centros. 

Non recebian nengun tipo de 
noticias do exterior? Non tiñan 
coñecemento do que estaba a 
suceder no mundo? 

Ao non recoñecer o governo ma
rroqu i a existéncia dos cárceres 
segredos, non habia visitas nen ti- . 
ñamos notídas nengunhas do ex-

terior. A única visita era a do go
vernador da província, que se pro
ducia unha vez cada dous 
anos. Eu vivín 15 anos completa
mente illado do mundo. Nunca ti
vemos coñecemento do que esta
ba a acontecer fóra. Soubemos, 
por exemplo, que o presidente da 
Franza era Fran<iois Mitterrand en 
1985. Do golpe de estado de 1978 
en Mauritánia e o seu novo réxime 
tivemos notícias no ano 1981. 

Morte en prisión 

Os presos nunca exerceron 
nengunha medida de presión? 

Houbo dous centros onde alguns 
presos fixeron unha folga de fame 
de 12 dias. Pero nada trascendeu 
das paredes do cárcere. Dous 
presos morreron, ,os demais foron 

MANUEL G. VICENTE 

torturados. Aos gardas non lles 
importaba nada a morte dos pre
sos. E a folga era inútil. Ninguén 

· se enteiraba. Quitáronnos mesmo 
a manta; non nos deron nen a au
ga, sequer. Torturáronos e deixá
banos morrer. Entón vimos ,que 
non habia remédio. Practicamen
te, era un suicidio. Na galeria ·das 
mulleres, elas tamén fixeron unha 

_folga de doce dias, e ainda hai 
hoxe algunhas que teñen secue
las desa fame que pasaron. 

Que acorre cando un preso ma
rre nun cárcere clandestino? 

Durante 15 longos anos nontive
mos nunca acceso a unha aspiri
na, por exemplo. Cando alguén 
enfermaba cunha gripe, colliámo
la todos. Cando un preso cae en
fermo e se debilita moito entra 

axiña na fase de moribundo. En
tón nós chamabamos aos gardas 
petando nas portas da cela. Pero 
eles, cando acudian, reprimian
nos e diciannos que non os mo
lestasemos· até· que o preso mo
rrese. Pero non chaman a nen
gun médico nen persoal sanitá
rio. Os mesmos gardas tócanlle o . 
corazón, e tápanlle o nariz duran
. te un cuarto de hora para ver se 
morreu realmente, e aínda o dei-

. xan na cela durante 24 ou 48 ho
ras, para asegurárense de que 
está morto de verdade. Logo lé
vano, de noite, sempre de noite, 
e a un de nós danlle un cubo de 
auga· para que o lave, porque é 
un precepto relixioso. De ali a un 
pouco xa escoitamos o ruído das 
palas que o están a enterrar. 
Sempre os enterran a 100 me-

. tros de ali. Normalmente bótan
lles cal viva sobre o carpo,· para 
que non teda e para que des
compoña axiña. 

·'Penso que 
i Hassan nunca. 
1 

· i aceitará as reg ras 
! democráticas 
1 
1 

¡ porque sabe que 
1 

: perde o referendo" 

Non hai recoñece·mento oficial 
deses mortos? 

Nunca, nunca. E cando algunl:la 
família nos pergunta, á Asocia
ción de ·Familiares de Prisioneiros 
e Desaparecidos Saharauis, po
los seus tillos ou familiares que 
estiveron na cadea e que falece
ro n, fano porque o governo de 
Marrocos nunca lles proporcionou 
información ao respeito. No cár
cere onde eu estiven houbo 43 
falecementos. E até o momento 
as suas famílias nunca receberon 
certificados de defunción .- Dese 
xeito, as famílias non poden her
dar, e a muller ou o home non po
den volver casar. 

O referendo 

Que opina da visita que estes 
dias realiza Hassan 11 aos Esta
dos Unidos? 

Hassan· 11 sempre fai este tipo de 
visitas cando está en apuros. 
Cando se atopa en situacións crí
ticas sempre sabe sacar algo da 
manga. Tanto o feito de recibir a 
Simon Peres en lfrane como a 
sua visita ao Estados Unidos res
ponden a que o 31 de marzo vai 
saír un informe de Nacións Uni
das no que probabelmente sexa 
acusado de obstaculizar o refe
rendo do Sáhara. Por iso procura 
calquera outra axuda ne.ste senti
do. A sua visita ten como obxecti
vo claro buscar apoio para os 
seus plans no Sáhara. 

Cales son as perspectivas reais 
para o referendo do Sáhara? 

A ONU aprazouno para Xaneiro 
de 196. Desde o meu punto de 
vista, coido sinceramente-que 
Hassan 11 non v&i aceitar nunca 
as regras democráticas pórque 
sabe perfectamente que perderia 
o referendo. A administración 
marrnquí e a policia fan sondeos 
para saber quen está con ""eles e 
quen non, e son conscientes de 
que a imensa maioria está co 
Polisário. • 

i A Frente 
1 
1 

!. PQlisária e o 
1 
1 

i salário dos 
1 : . 
-cascos azu1s 

Dentro da campaña internacional 
que a Fren~e Polisária leva a ca
bo a prol da realización do refe-

i rendo, os seus responsábeis es
tán a denunciar as irregularida
des que sE1 producen con respec
to á MINURSO (Misión de Na
cións Unidas para o Referendo 
no Sáhara Occidental), que dele
gpu nas partes implicadas as .res
ponsabilidades de identificación 
dos votantes. Segundo a Frente, 
os Cascos Azuis non denúncian 
as contínuas irregularidades co
metidas polos marroquis xa que 
lles interesa que a solución do . 
conflito se prolongue para perma
necer no território do Sáhara Oc
cidental debido aos elevados _sol
das que veñen cobrando. Segun
do Abd_ula Embarek, delegado da 
organización saharaui na Galiza, 
os próprios membros da MINUR
SO confesan que "de seguir asi 
un ano máis ímonos forrar". Estas 
denúncias coinciden parcialmen
te coa declaración que F_rank 
Ruddy, vicepresidente da Comi
sión dé Identificación da Misión 
de Nacións Unidas, fixo o pasado 
25 de Xaneiro ante o subcomité 
dos departamentos de Comércio, 
Xustiza, Estado e Poder Xudicial 
e Axéncias Relacionadas da ¡ 
ONU. Sen facer alusión a estes 
intereses económicos dos Cas
cos Azuis, Frank Ruddy pon en 
evidéncia o fracaso da xestión da 
MINURSO e informa dunha série 
de irregularidades cométidas por 
Marrocos das que a sede central 
de Nacións Unidas en Nova York 
nunca foi informada, e que pode
rian facer fracasar o Plan de Paz. 

Escoitas telefónicas, rexisto da 
correspondéncia e dos cuartos do 
persoal da MINURSO e éi deten
ción do proceso de identificación 
con calquer desculpa, a fin de re
trasar o referendo, son prática ha
bitual dos responsábeis marroquis 
no territ(>rio do Sáhara Occidental. 
Segundo Frank Ruddy, moitos sa
harauis chamados á identificación 
quéixanse ao persoal da MINUR
-80 de que membros das suas fa
m ílias e amigos encheron as soli- . 
citudes en centros marroquis pero 
non aparecen nas listas para ser 
identificadas con direito a voto. 
Outros quéixanse de que paren
tes e amigos están nas listas pa
ra ser identificados, pero os ma
rroqu ís rexeitan subilos ás furgo
netas que os teñen que levar ao · 
Centro de ldentifi9ación. A policia 
marroquí, qu~ grava en vídeo a 
todos e cáda un dos votantes, só 
permite ao acceso a ese centro 
nas suas furgonetas. Os saha
rauis que non acuden nesas fur
gonetas non poden entrar. Ao 
sairen, os-saharauis tamén teñen 
que retornar ás suas casas nas 
mesmas furgonetas e ali requí
sanlles os recibos cos que máis 
tarde poderian obter a sua tarxeta 
de votantes. Algúns saharauis 

· que denunciaron estas irregulari
dades no centro da MINURSO 
solicitaron ser vixi~dos logo de 
sairen porque temian desapare
cer, chegando mesmo a temer 
polas suas vidas. Pero o próprio 

. persoal da MINURSO evitou todo 
tipo de investigacións e denún
cias destas irregularidades en 
función dos seus próprios intere
ses. A información nunca chega
ba a Nova York.+ 
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A NOVA ORDE ECONÓMICA ' 

Alguns dos arquipélagos próxi~os son ricos -en minerais·e enerxia 

A expansión marítima chir1esa máis 
. ·importante que · a sucesión de Deng 

• FERNANDO PÉREZ•BARREIRO 

"Cando a China acorde, o mun
do vai tremer", dixo Napoleón e 
repetiuse cada vez que parecia 
que a China estaba acordando. 
E sempre cun remex4do de me
do e cobiza por aproveitar a 
oportunidade. Pero o que pare
ce que ninguén pensou é que 
iso de acordar lévalle moito tem
po aos xigantes, e a China leva 
despertando mais de un século 
xa. Podíase pensar·que non vai 
dar d~spertado, pero seri~ un 
erro. E case inevitábel que o ob
servador simplifique o proceso e 
se poña a analisar, coa óptica 
do desmantelamento dos esta
dos socialistas máis ou menos 
europeus, o que agora está pa
sando naquel país, ou a predi
cer o que vai pasar cando morra 
Deng Xiaoping. Pero os ritmos e 
as dimensións da China non 
son os de Checoslováquia, nen 
sequer os de Rúsia. 

Máis que a anunciada viraxe ao capitalismo, o país asiático está a abrir portas de 
grande. poténcia, algunhas delas nunca tocadas, como é o caso da expansión 

marítima ·que descrebe o autor deste artigo. 

Meter á China no camiño das 
"reformas" foi un· dos grandes 
trunfos na súpeta, ainda que 
ben preparada, sucesión de 
aconteéimentos do Blitz capita
lista dos setenta. Deng Xiao 
Ping foi o "reformador" necesá
rio nese momento. Pero Deng 
non é nen un Gorbachov, nen 
un leltsin. 

Se cadra o chamado Oeste vai 
resultar un aprendiz de bruxo no 
problema da China. O simplis
mo brutal da ortodóxia do Fundo 
e o Banco pode moi ben revelar 
a sua inanidade cando o que 
criou no Extremo Oriente se lle 
revire. Hai vários síntomas do 
que pode pasar. E pagaria a pe
na, talvez, pensar un pouco ne
les nunha perspectiva un pouco 
-máis ampla que a da saúde de 

Nos fundos mariños próximos ao continente hai gas, fósforo e petróleo. 

Deng Xiaoping, da que estes 
di as se vai talar tanto ... 

Por exemplo, o Exército vai ser 
decisivo na sucesión de Deng, e 
asi na configuración do futuro 
do país. E nunha das suas ar
mas, a Mariña, percébese unha 

,, novidade fonda, verdadeiramen
te revolucionária, · moito máis 
que a presenza superficial de 
modas e xeitos ocidentai~ que 
tanto impresiona a -xornalistas e 
visitantes. 

ao primeiro xeopolítica: habia 
que impedir verse· arrodeados 
pala Unión Soviética e os seus 
clientes no Vietnam, manter a 
seguridade de acceso chinés ao 
Suleste asiatico, etc. Nengun 
deses motivos é moi válido ho
xe, pero hai e houbo sempre ou
tros: os económicos. Segundo 
un levantamento chinés publica- . 
do en 1988, .nos fundos mariños 
das Spratly haberia 25 mil mi
llóns de metros cúbicos de gas 
natural, 370 .000 toneladas de 
materiais fosfóricos e o equiva
lente de 105 m·i1 millóns de barri
cas de petróleo. E hai máis disto 
nos outros arquipélagos da zo
na. Nada ten de raro que a par
tir dese ano se intesificase a 
presenza chinesa nas Spratly, 
con grande alarma da maioria 

Desde os primeiros anos do dos países ribeiriños, sobretodo 
post-maoismo vense observan- do Vietnam, que ocupou alguns 
do unha contínua actividade de recites, perdeu 74 homes nun 
expansión da República Popular encontro coa Mariña chinesa, e 

· ·no Mar do Sul da China. Primei- declarou, por decreto da Asem-
ro foron as lllas Paracel, e no 88 blea Nacional, que as Spratly 
empezoLÍse a talar das Spratly. son parte da província vietna-
A táctica ·consiste en .instalar in- mesa de Khanh Hao. Os outros 
fraestrutura nesas illas, que ca- países con pretensións nesas 
se nunca son máis que recites augas e illas son as Filipinas, 
ou atolóns. Un faro aquí, un re- Taiwan, Malásia e Brunei. Cada 
fúxio de pescadores alá, un ate- un cos seus· motivos e cos seus 
rrizadoiro de helicópteros acolá. problemas. 
E unha bandeira da China Po-
pular. Lendci a imprensa chine- . Estes dias volta este asunto aos 
sa vese un interese maior cada xornais pola ocupación chinesa 
vez en asentar a reivindicación dun recite de coral nas Spratly, 
desas illas e desa zoria · maríti- os protestos das · Filipinas, as . 
m§l. Houbo incluso algun filme e manobras conxuntas deste mes 
tebeos patrióticos sobre os inci- de Marzo de Singapur e Filipi-
dentes de Xaneiro do 197 4 con nas, a visita a Pequin do Minis-
corbetas e destrutores vietnami- tro de ·Asuntos Exteriores filipi-
tas, con batalla naval, ainda que no, etc.' O caso é que a China 
breve, abordaxes e cobertura da ·sigue insistindo na sua "sobera
aviación, en augas do Grupo da • nia indiscutíbel" desas illas e do 
Lua Enchente. A xustificación foi mar que as circunda. 

A reacción xornalística -imediata 
é dicer que todo isto faise na 
perspectiva da desaparición de 
Deng, como xesto nacionalista 
das forzas contrárias ás "refor
mas", que. son os maos do can
to. Pero si reparamos en que 
van xa vinte anos de insisténcia 
no asunto, con enfrentamentos 
armados ás veces, esa interpre
tación non convence. 

A China aspira a un papel so
branceiro no Extremo Oriente, e 
isto preocupa imensamente ao 
Xapón e aos Estados Unidos. 
Estes mantiveron o papel de po
licía do Pacífico e queren pasar 
agora á versión comercial desa 
hexemonia, o soño do "Pacific 
Rim", porque era fácil manter ao 
Xapón desmilitarizado como 
axente naquela parte do mundo. 
Mais o de ter "acordado" á Chi
na mudou a situación. 

Unha orientación novidosa 

A ·orientacion da China ao mar é 
verdadeiraníente revolucionária 
denfro da sua história. A cultura 
tradicional chinesa era esencial
mente agrária. A orde imperial 
só se podía manter coa interna
lización ética do confucionanis
mo, medida polo maxistrado lo
cal e a sua posición na comuni
dade rural. O · Emperador abria 
simbolicamente cada ano o pri
meiro sulco. O mar era esencial
mente alleo e suspeito. E non 
só o mar, senón os ríos e os la
gos. A imaxinación popular ro
mantizante e marxinada de no
velas como o Shui Hui que tanto 
lle gastaba a Mao apresenta a 
banda de ladróns xenerosos vi
vendo nas xunqueiras. Os pira- · 

tas, que sempre houbo nas cos
tas do sul da China, son o ar
quetipo de perigo e os que es
capan á autoridade imperial. A 
única vez que o lmpério tentou 
sair ao mar foi coas expedjcións 
do eunuco Cheng Ho ao Indico 
na primeira metade do século 
XV, pero lago deu marcha arré 
e non pasou máis. 

A estratéxia de agora amostra 
que a China está disposta a se 
modernizar canto faga falta para 
coller o posta que sempre coidou 
que lle correspondia no mundo, e 
para isa élle esencial a preponde
ráncia no Oriente. Se isa vai ca
drar ou non cos proxectos do ne
oliberal ismo capitalista, haberá 
que velo. O aspecto militar naval 
do que hoxe talamos non é o úni
co. No campo da economía están 
pasando causas preo·cupantes 
para a suposta nova orde, ainda 
que poda parecer o contrário 
despois do recente armistício na 
guerra da propriedade intelectual. 

Para os dias, semanas ou me
ses que veñen e nos que tanto 
se vaf falar da suc-esión de 
Deng Xiaoping, vai pagar a pe
na ter en canta que o apoio do 
Exérc'ito vai ser decisivo.· O 
Exército ten os seus planos e 
quen o representa na Comisión 
Permanente do Buró Pol.ítico, 
que ven senda nestes últimos 
anos o centro do poder efectivo, 
é, por primeira vez na história, 

· un almirante, Liu Huaquing. 

Moitas das chaves do futuro da 
China e do mundo poida que 
vaian estar no que pase ·nas 
illas Spratly e no mar do Sul da 
China.+ 

Os traballadores 
chineses 
'maleducados 
polo s~cialismo' 

Médios occidentais están a criti
car ultimamente os vícios dos 
traballadores chineses. Os pro
blemas coa man de obra agrá
vanse periodicamente. 

No Cristian Science Monitor, 
Sheila Tefft informa desde Bei
jing baixo o título O crecente 
malestar laboral, traba para os 
negócios extranxeiros en China. 
"As traxédias industriais e as 
disputas laborais crian tensións 
entre os traballadores chineses 
e os seus xefes extranxeiros", 
informa, ilustrándoo con dous 
exemplos: após do incéndio de 
Novembro que matou a 81 mu
lleres atrapadas "tras fiestras 
atoradas con barrotes e saidas 
bloqueadas" , unhas semanas 
despois neutro incéndio morrian 
60 traballadores nunha fábrica 
textil propriedade de taiwane
ses. Máis de 11 .000 traballado
res chineses morreron en acci
dentes industriais nos primeiros 
cito meses de 1993, duplicando 
as taxas de 1992, segundo in
formaba o Ministério de Traba
llo. "Responsábeis e analistas 
chineses din que os accidentes 
débense ás infernais condicións 
de traballo , que, combinando 
longas xornadas, pagas inade
cuadas, e mesmo maos tratos 
físicos, están a suscitar un de
sacougo laboral sen preceden
tes entre as joint ventures [ em
presas de capital mixto extran
xeiro] que abrollan en China". 

"As tensións revelan a fenda 
existente entre os competitivos 
capitalistas extranxeiros atraidos 
pala man de obra barata e os 
traballadores maleducados no 
traballo fixo socialista e os bene
ficios da proteción asegurada do 
berce ao cadeleito". Ca seu ma
xin envelenado polo adoctrina
mento socialista, os traballado
res non logra comprender que 
após de ter sido rescatados polo 
Mundo Libre, deben ser "malla
dos por producir bens de baixa 
calidade, detidos por topenear 
no pasto durante as longas xor
nadas de traballo" ou tratados 
como delincuentes e pechados 
nas suas fábricas para morrer 
abrasados.+ 

Traballadores na fábrica Volkswagen 
de Shanghai á hora do xantar. 
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l ATINOAMÉRICA A FERVER 

-Dous balseiros 
~'ata11 . 9 seu regreso de .. Guantáriamo el Cuba 
'O_ m·áis ~ríbel na base norteamericana .. eran. as emisoras cubana$' 
• HEINZ DIETERICH STEFFAN 

Un grupo de balseiros 
cubanos que estaban 
int~rnados na base que os 
Estados Unidos teñen en 
Guantánamo, fuxiron cara 
a Cuba, ante a dramática 
situación que estaban a 
padecer. Esta entrevista 
recolle o testemuño de 
dous deles: Alexis Lores e 
Vicente Grueyero. 

Alexis Lores, de 30 anos, ex ca
dete militar cubano e despois 
pasteleiro, o primeiro de Setem
bro de 1994, acompañado de oito 
homes, catro mulleres e un neno, 
embarcou nunha balsa cara ao 
Nortei o seu horizonte era a cos
ta de Florida. Cando se atopaban 
a unhas 45 millas mar adentro, 
"por unha imprudéricia" rachou 
un dos neumáticos da balsa. Os 
seus ocupantes preparáronse en
tón para o que fose, conscentes 
de que a sua vida pendia dun fio. 
"Se non nos resgata o gardacos
tas. non sei que teria pasado", re
corda Alexis Lores. 

Despois dunha travesia de dous 
dias no gardacostas, desembar
caron na base norte-americana 
en Cuba de Guantánamo. "Aí 
dábanos trato de prisioneiros. 
No meu caso, á semana e meia 
de estar ali sentinme mal palas 
condicións en que estaba a vi
ver foi un choque emocional 
bastante grande, de modo que 
cando comezou a revolta, apro
veitei para marchar". 

Como comezou a revolta? 

Comezou nun campamento a 
carón do meu ; foi unha revolta 
pacífica; pedimos visados para 
ir aos Estados Unidos porque 
nos sentíamos como prisionei
ros. Logo forense exarcerbando 
os ánimos. A xente empezou a 
rachar as cercas e a sair para 
fara. Daquela armouse un caos 
total que durou tres dias. 

Quixo marchar despois dos 
Incidentes? 

Non fuxin aproveitando os inci
dentes , porque antes non se 
podia sair do campamento . Se 
che agarraban fóra levavante á 
cárcere. 

Cando decidiu regresar? 

O 27 de Setembro o corone·! 
chegou ao campamento e infor
mou que a 'Saída para Cuba por 
via legal ia demorarse bastante 
tempo máis. Ese mesmo día to
mei a-decisión de me lanzar pa
la noite ao mar. 

Un campo de minas 

A base dos Estados Unidos en 
Guantánamo e o território cuba
no están separados por bardas· 
e fr-anxas minadas, entre as que 
está unha terra de ninguén. Cu
ba minou o seu perímetro fron
teirizo en 197 4, doqe anos des
pois de que os estadounidenses . 

a,~ Jf".t > ' ; .. .' ;"' f' f. 

Un balseiro cubano sauda desde un barracón de Guantánamo. 

fixesen o mesmo na sua parte. 
Até antón os norte-americanos 
entraran máis de 7 .600 veces 
no território cubano. 

Cando escapou sabia que ·ha
bia campos minados? 

Sabia, por iso marchei polo mar. 
Eu tomei unha decisión conscien
te do risco que .corría, ao igual 
que cando sain de aquí [de Cu
ba] ; sabia que podia morrer en 
médio do mar. Ao mencer estaba
mos nun cantil, nun lugar onde os 
nosos gardacostas podian resga
tarnos; pero os outros compañei
ros quixéronse internar para bus
car a posta cubana que se v~ia 
de lonxe. Pensamos en camiñar 
bordeando a cerca, pero entra
mos no médio do campo e explo
tou unha mina. Paramos. Ao es
coitar a detonación souben que 
tora algun dos que viñan atrás. 
Advertíramos a todos que non fo
sen pisar algo que pudera ser un
ha mina, pero a curiosidade do 
home, é unha cousa ... Virouna co 
pé e pisouna sen querer. t)Jese 
momento sentin o estalido. E un
ha impresión que nunca vou es
quecer. O pedazo de pé por outra 
parte, o sangue na cara ... Foi te
rríbel. A cerca estaba aí e ao che
gar onda ela coniezamos. Q. cha
mar aos gardas. fronteirizos cuba
nos; que se internaron no campo 
minado e resgatáronnos. 

Levaronnos a uns albergues e 
fixéronnos un chequeo médico. 
No meu caso a cuarentena du
rou seis dias. Despois fumos in
terrogados acerca de como saí
mos, por que o fixemos, .sobre 
as condicións de vida nos cam
pos. Os gardas fronteirizs dé
ronnos o almorzo, o xantar, a , 
cea e enseres persoais como 
cepillo e pasta de dentes. O al
bergue tiña televisor e rádio. 
Despois trouxéronnos á Haba
na, a casa coas nosas famílias. 

Como foi o re~ebimento? 

Bon, a família estaba moi con
tenta. Estaban a agardar. Sabia 
que remataria por voltar. Agora 

teño que facer os trámites para 
conquerir un carnet de identida
de, !?ara comezar a traballar. 

·un profesor universitário 

A. história de Alexis Lores repíte
se, ainda que coas abrigadas va
riacións, na persona de Vicente 
Grueyero, un inxeñeiro civil e 
profesor universitário na Habana. 

Vicente, vostede por que mo
tivo saiu? 

Debido á miña profesión, cola-
.borei en moitos prdxectos im
portantes da economía do país 
e nunca pensei en emigrar. A 
miña dona té;imén é profesora, é 
investigadora. De Cuba gustou
me todo. Cobrabamos ben e co
míamos nos mellares restauran
tes da Habana. Pero todo iso 
comezou a decair e o dólar em
pezou a ter un valor. 

Como marchou de Cuba? 

Saímos na balsa e collimos un
h as treboadas 

Unidos! E cando a xente escoi
tou isto todo o mundo aplaudiu. · 
Tamén dixeron que quen quixe
·ran regresar a Cuba o comuni
cara ás autoridades. Eu din o 
meu nome para me ir a Cuba. 
Ao princípio non habia de hada. 
A comida foi sempre a mesma 
e iso trouxo problemas. Lago 
caímos na canta de que nin- . 
guén ia ir á.os Estados Unidos e 
viñeron as folgas. Estabamos 
nun campo de concentración. 
Cando habia problemas palas 
racións de comida ou por algun
ha outra razón e alguén protes
taba aos gar.das, viñan pala ma
drugada e levaban a todos os 
que se queixaban. Había dife
rentes castigos : o purgatório, o 
interno, e a cadea federal. 

As mentiras 
de Rádio Esperanza 

"Non fago política nen nunca 
vou facela, -prosegue o profe
sor universitário-, .pero dígolle 
que o máis críbel na base de 
Guantánamo foron as emisoras 

cubanas. Sabia-
mos se os ian-moi violentas. Ao 

segundo dia so
brevoounos unha 
avioneta de Her
manos al Resca
te, que é unha or
ganización de pi-
1 otos da Florida 
que buscan bal
seiros. Tiráronnos 
unha plegaria re
lixiosa que dicia: 

' Q · . quis dician verda-
u en protestaba des ou mentiras 

1 tiña tres através das emi-
l , . soras cubanas. 
l dest1'nos· Cando a xente 
J · escoitou a ·Ricar-
! O purgatório, do Alarcón [presi-
1 .- dente da Asam-
l 0 lnfernO e a blea Nacional]. 
¡ prisión federal' sabia que o acor-
1 • do sobre os bal-

"Só Deus te sal
vará". lso non nos 
fixo moito efecto, 
como comprende-
rá. Nós non criamos en nada, só 
na balsa. Recolleunos un garda
costas o dia 27. Criamos que ia
mos á Florida, pero leváronnos 

• cara ao norte das Bahamas e de 
ali a un gardacostas de Nova 
lorque. Botamos case unha se
mana nese barco, amoreados 
na cuberta; os gardas parecían 
robots, eran marines e había 
moitas represións. Sentinme co
mo os escravos cando os trou
xeron da África. 

Como era o trato que rece
bian? 

Ao chegarmos a Guantánamo, 
entraron dous rapaces novos 
do Ministério de Xustiza e léron
n os un panfleto: ¡Benvidos á 
bas,e naval de Guantánamo! 
¡ Xamais viaxarán aos Estados 

seiros era como 
el dicia e non co
mo contaban os 
americanos. Para 

a confirmación das notícias toda 
a xente escoita Rádio Rebelde. 
Porque a Rádio Esperanza 
[emisora de Guantánamo] era o 
máis mintireiro que podía haber. 

Como saíu? 

. Empecei a traballar no almacén 
para poder elaborar un plano de 
saida. Nunha desas aproveito e 
fuxo na camioneta: baixo_o can
til, tírome e nado cara ao mar 
adentro, para evitar aos homes 
ra e as lanchas. Sentínme o ho
me máis feliz do múndo cando 
me atopei soíño naque! mar co
as estreliñas. Pensaba na miña 
muller e nos meus tillos. Nadei 
unhas cinco horas. Ao chegar á 
parte cubana atopei as pegadas 
dun veículo e seguin camiñando 
sobre elas cara atapar un pasto 
dos gardas fronteirizos. 

Como o recibiron no seu bai
rro? 

Tiven moita axuda, entre outras, 
de organizacións municipais, .da 
administración e do partido. Vexo 
unha cantidade de cámbios e hai 
outra forma de pensar~ Lévanse 
as causas con máis sinceridade. 
Eu só"atopei unha persona que 
me reprochoü. algo, os demais en
tendéronme. Hai unha melloria en 
case todos os sectores. Eu mar
chei porque non vin saída, pero 

~ agora vexo que hai cámbios posi
. (§ tivos, que a xente pensa qu~ isto 
~ . vai progresar.• 
¡....: 

Despois que pasou? Pulseira de identificación dos balseiros cubanos nas bases norteamericanas. . EGIN 
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Vivimos no mellar 
do~ mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Kim Bassinger 
afirma no seu último 
diálogo de Pret a 

' porter. "Non consigo 
entender para que 
serve isto dos desfiles 
de moda". Expresa 
unha interrogante que 
se fai moita xente. A 
moda de Paris, eses 
vestidos imposíbeis 
que nunca poñerá 
ninguén, está só para 
lembrar que cada 
te1:lporada hai que 
mu dar de chaqueta, 
de blusa, de zapatos, 
porque si, para que o 
negócio non cese. E 
como todo 
acontecemento inútil 
chega a aburrir, 
ultimamente nos 
desfiles amosan un 
peito femenino, un 
pedazo de nádega. 

_ Para que aes 
le iteres-espectadores 
non se lles durma a 
vista. Mal síntoma 
para os costureiros. 

O director de 
Atlántico Diário, 
Manuel Orio, iríterviu 
no Clube lnternaCional 
de Prensa para dicer 

. que "os diários, tal e 
comohoxe os 
coñecemos, 
desaparecerán máis 
tarde ou máis cedo". 
Despois de afirmación 
tan arrisc~da, que 

RUADA PEREGRINA 29 
36001 PONTEVEDRA 

TE FL (986) 86 04 71 
_,_ . . . 

Ula galega? 
Pois si, onde está o galego? A 
estas alturas do século XX es
tán ignorando o noso idioma 

. nos organismo oficiais; velai 
dous exemplos: 

- A Xunta de Galiza, xunto coa 
S.A. de Xestión do Plano Xacó
beo 93, publicou o libro "Gallegos 
en el mundo", libro no que se po
den ollar topónimos coma: Villal- . 
ba, La Coruña, Orense, Noya, 
Valle de Oro, Ginzo de Limia, La 
Caniza, Tejei-
ra, El Ferrol, 
Silva de Abajo, · 
Lajas, Puente
ceso, La Pero
ja, etc ... 

- Doutra ban
da andan cir
culando por aí 
uns calendá
rios de peto 
que din .asi: 
"Ayuntamien
to de La Coru
ña", ·"Centro 
Municipal de 

AXunta 
publicou 
"Gallegos en el 
mundo" ~o que 
se poden ollar 
topónimos coma 
Noya, Valle de 
Oro, Tejeira. -

Información Juvenil", poñen o 
mes de Marzo con 30 días e, 
supoño que por estaren nun in
tre de alucinación ou non sei de 
que, van e poñen os nomes dos 
meses en galego, causas do bi
lingüísmo harm"ónico. 

Compre porlles freo a todas es
tas barbaridades e denuncialas 
publicamente, ao tempo de que 
debemos exixir que se dignifi
que o noso idioma.• 

XosÉ MANuEL MARIÑo VENTOSO 

(PORTO DO SON) 

Celtarrqs ... 
siareiras galegas 
A peña Celtarras como grupo de 
siareiros galegas e celtistas, que
remos facer chegar aos leitores 
de A Nosa Terra a nosa surpresa 
e, por que non?, a nosa indigna
ción tras a leitura da carta "Idea
rio de reconverson" aparecida no 
número 665 desta publicación: 

En primeiro lugar, os asinantes 
da carta (Comandos Priscilianos) 
talan sobre a nosa relación de 
amizade cos siareiros do Com
postela, facendo referéncia entre 
esa xente coa que tan ben nos 
levamos a un grupo fascista de 
siareiros do Campos. A verdade 
é a seguinte: 

1 º As únicas relacións oficiais 
con peñas do Campos son cos 
"Compostolos" xente que deixan 

· un feixe de mostras do seu ca
rácter galeguista e a_ntifascista. 

2º O grupo fascista e españolista 
ao que supoñemos que vos refe
ridas son os Siempre Campos, 
grupúsculo que marchan das Bri
gadas Radikais desde que esca
menzamos a relacionarnos con 
eles (B.A.). Respeíto ásBrigadas 
Radikais a verdade é que ainda 
que non nos levamos tan ben co
ma cos Compostolos, nos últi
mos tempos estase a producir un 
achegamento a eles a medida 
que van dando probas de ser un 
grupo que rexeita o fascismo e 
que leva xunto á bandeira do. 
Campos a nosa bandeira nacio
nal galega, ademais de facer as 
si.Jas publicacións en galega, o 
seu material en galega ... 

3º Os Siempre Campos saben 
que os Celtarras andamos de
trás deles, e nen viñeron a Vigo, 
nen se lles viu o pelo cando visi-

HERMO 

f>ARl.A .. 
ME~TD 
~ 

GALiC1'A 
(éSfALA) 

G:l 
100m. 

·tamos a Capital. Por iso Coman
dos Priscilianos coidamos que 
non déchedes unha a direitas 
nas vosas acusacións. 

Arranxado isto, o que si que real
mente nos doe e nos parece moi 
grave é que poñades en dúbida a 
nosa coeréncia política e mais di
gades que entre nos hai xente fas
cista e española. De que caralla 
ides? acaso non é coeréncia polí
tica usar o naso idioma e tentar de 
fomentalo cos nasos berros, fanzi
nes, comunicados ... ? Non é coe
réncia política estar presentes en 
todos os actos nos que se defen
den os dereitos nacionais da Gali
za (25-Xullo, diada Galiza Már
tir ... ) ademais de manis e actas 
antifascistas e anti-racistas? So
mos incoerehtes levando a nasa 
bandeira nacional galega polos 
campos do estado español e ten
do movidas por iso en case que 
todos eles? E incoeréncia política 
conseguir que ninguén leve a Ba
laídos bandeiras españolas e dei
xárnos o pelexo berrando a pral 
dos nasos irmáns no Portugal-Es
paña desputado en Vigo, pagando 
por iso o prezo de detencións e 
denúncias por 
parte da polí
cia? 

Igual para vós 
a coeréncia é 
ir de ultras pa
la vida berran
do Vigueses 
Portugueses e 
Vigo non co
mo berran os 
Riazor Blues, 

Somos 
incoerentes 
levando a nosa 
bandeira 
nacional galeg~ 
polos campos 
do estado 

ou levar un dia español? 
unha bandeira 
española e ao 
dia seguinte 
un ha galega como fan os R. B., 
que ademais escreben o seu fan
zine en español e son tan coe
rentes que poñen no seu campo 
bandeiras inglesas e irlandesas 
(?). Sobre o que decides de que 
nos Celtarras hai fascistas e es
pañolistas, o único que con iso 
amosades é que pésie a ser moi 
celtistas non ides moi a cotio a 
Balaídos, porque iso soa a cién
cia-ficción ou a Riazor Blues. Na
da máis, para rematar só nos 
queda recalcar que os Ce/farras 

: son ante todo un grupo antifas
cista e anti-racista (os nasos 
Skinheads incluidos) e que as na
sas únicas cores son as da nosa 
equipa e as da nasa nación, as 
das tropas de Breogán ... 

Arredismo ou marte!!+ 

CELTARRAS 

Publicidade 
enANT 
A publicidade é · unha das princi
pai s fontes de ingresos dun 
_meios de comunicación, neste 

caso vai referido aos meios de 
comunicación escritos. Evidente
mente que a outra fonte econó
mica está formada polos leitores 
que demandan ese meio escrito 
ou xornal. Dedúcese de que can
tos máis leitores ten un xornal, 
máis publicidade se insire nel) 
para chegar asi a máis xente. E 
curioso, p-ero 
con A Nosa 
T erra isto non 
se produce:. Compre tamén 

É sabido que 
A Nosa Terra 
é un periódico 
semanal moi 

ser 
consumidores 
dos produtos 

consolidado, queseanúncian 
que ten máis no periódico 
de 5.000 subs-
critores, 600 
accionistas, e 
máis de 
10.000 exemplares de tiraxe. 
Cunha média de 5 ou 6 leitores 
por xornal, son 50.000 as perso
as que len estas páxinas durante 
unha semana. Tamén é sabido 
que A Nosa Terra non se lé só 
nunha cidade, senón que o pe
riódico se espalla por toda a Ga
liza, que está en case todas as 
hemerotecas, e que unha grande 
parte da povoación galega (a 
que loita pala normalización do 
naso idioma e a de pensamento 
nacionalista) conecta obrigatoria
mente con estas páxinas. 

Xa no camiño de se converter 
en. diário, por que non se ve tan
ta publicidade como a publica
ción merece? Quizais lle fagan 
boicoteo, pero non o creo, por
que o mercado quer chegar á 
xente para esta consumir tal 
produto. Creo que é problema 
da ignoráncia, do descoñeci
mento, ... e isto ten que ser com
batido cunha campaña de infor
mación, publicidade e achega
ménto a máis capas da socieda
~e por parte do periódico. 

· Compre tamén un ponto de res
ponsabilidade e compromiso por 
parte dos leitores e leitoras de A 
Nosa Terra, quer dicer, ser con
sumidores dos produtos que se 
anúncian no periódico, ser fieis 
ás casas que fan a sua puqlici
dade tamén en A Nosa Terra, 
sexan grandes armacéns como 
pequenos negócios:· tibrarias, 
bare·s, auto--escolas, pubs, co
mércios, editoriais, rádios, tv. 
produtos alimentícios, autos, pe
rrucarias, restaurantes, acadé
mias, móbeis, etc. Porque ta
mén é sabido que os leitores e 
leitoras de A Nosa Terra consu
mimos automóveis, leife, roupa, 
irnos a pubs, cafetarias, acadé
mias, sacamos o carné de con
ducir, mercamos libros, discos, 
material escolar, zapatos, pisos, 
apartamentos escoitamos a rá
dio, irnos ao cinema, vemos tv, 
usamos perfumes, relóxios; via
xamos en tren, avión, autobus; 

consumimos tabaco, alcool; e 
tamén irnos aos bancos e cai
xas a levar ou sacar cartas. A 
publicidade invítanos a consu
mir un determinado produto. Os 
leitores e leitoras deste periódi
co consumiremos con maior 
probabilidade os produtos que 
se anúncien nestas páxinas. + 

MANOEL BELLO SALVADO 

. (XANCEDA-MESIA) 

Revisemos 
a nasa literatura 
Adiante coa polémica aberta en 
ANT: revisemos o valor dalgun
ha literatura de muita follaxe 
verbal, pouca substáncia e moi
to prémio millonário que estes 
anos nos puxeron por boa, iso é 
bon. Falta por facer balanza e 
analisar o que leva incordiado o 
"Premio Xerais", coa literatura 
que promocionou desde que 
existe : fume de leña cativa que 
cega os ollos e non fica nada. 

Xa que é tempo de afastar o 
grao da palla, lin un libro moi dis
tinto, "a sombra cazadora" do 
Suso de Toro : emocionante e 
profundo. A iso chama-se-lle Li
teratura no resto do mundo. E 
lembrei o comento de XGG, "un
ha bonita obra menor". Bonita si , 
pero "obra m"enor" ... 

Se "A sombra cazadora" é obra 
menor ignoro como chamar ao 
resto da nasa produzón anual 
que é tan má de roer. Non sei 
cantos nen cales libros deste 
ano van-nos facer disfrutar asi 
da Literatura. E non sei se non 
será que non lle queremos acei
tar aquí ao Suso o valor da sua 
obra. Non maxino a nasa litera
tura sen os seus libros. 

Con~rastei con amigo de fóra o 
respeito que se lle ten á obra 
deste autor fóra da Galiza e 
dentro, como se nos sobrasen 
os bons escritores! Non está en
tre nós tan 
ben instalado 
como Casa-
res no mundo Se "A sombra 
oficial nen co- cazadora" é 
mo Ferrín no 
mundo con- obra menor 
traoficial , pero ignoro como 
polos seus li-
bros, que son chamar ao resto 
o que importa, da nosa 
seria tido en 
calquer lado produzón 
polo que é ... 
un grande es-
critor. Lendo 
os seus libros seguidos vese di
versidade, orixinalidade e pode
rio. E evoluiu e medrou até ser 
un clásico vivo. 

Non usemos ese fito de "Tic
Tac" para facer-lle sombra ás 
óperas posteriores do naso au
tor: "A sombra cazadora" podia 
ser mellorada por el, pero é un 
libro moi belo. Certo que parez 
que o autor cámbia a unha na
rrazón máis "clásica" e iso a 
quen non gaste ... Pero non irnos 
condena-lo a facer experimenta
ción a perpetuidade, ten direito 
a evoluir.+ 

.ANxo CAAMAÑo CASTRO 

(VILAGARCIA DE .AHOUSA) 

Carrañeiras 
Ultimamente vin na T.V. vários 
programas sobre as atrocidades 
que se cometen cos animais 
nos matadeiros e durante o seu 
translado a eles. lsto dá a imaxe 

,----
A1 
e . 
Pr 
Arn 
res 
tas 
dur 
cul' 
nes 
hur 
ínti 
de 

1 ra t 
con 
de 
que 
can 
tra, 
lia, 
téci 
que 
salt 
fal~ 
pre 
hist 
rísti 
tes, 
náo 
Oer 
vez 

Poi~ 
mo~ 

bra1 

--- "" 



. . . 
. GALIZA E MUNDO Nº668-6~E~~~~~ 21 

~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~ 

A A L D E A · G L O B A L lffl ~ 
de que a xente está sensibiliza
da e de que respeitan aos ani
mais. Pero esta imaxe é falsa. A 
.xente está en contra da dor que· 

. se lles ·provoca aos animais, pe
ro defende a sua marte ainda 
que sexa.evitábel. 

Non é preciso que asasinemos 
animais para comer. As persoas 
ctue son vexetarianas son moití
simo máis sanas que as carro
ñeiras (a carne dos animais co
emza un proceso de putrefac
ción desde que o animal marre). 
Comer carne é prexudicial para 
a saúde, e todas as suas subs
táncias favorábeis para nós, po
démolas ata-
par nos vexe-
t ai s. Non é 
certo que as 
persoas ve
x et aria nas 
sexan débeis 
ou teñan defi-
ciéncias en 

Matar animais 
inecesariamente 
écruel 

proteinas. Todas as proteínas, 
vitaminas, carba-hidratos, gra
xas, fibra e outras substáncias 
precisas atópanse na dieta ve
xetariana. Os vexetarianos son 
xente sa, que teñen menos pro
babilidades de contraer moitos 
tipos de cancro, que non teñen 
alto o nível de colesterol, nen 
exceso de graxas, nen outros 
problemas producidos polo con- · 
sumo de carne. 

Pero creo que xa me sain do te
ma. O que queria dicer é que 
matar animais inecesariamente 
é cruel; e matalos para comer é 
inecesário. 

EVANGELIUM VITAE 
NANINA SANTOS 

Nova encíclica que a piques estivo de pasar a engrosar as ver
dades infalíbeis porén, como todo o ali dito é doutrina tradicio
nal da igrexa católica, segundo explicou Ratzinger, xa non fixo 
falta declaralo dogma de fe. (Que alívio!). · 

Seguindo a doutrina tradicional da hierarquia católica: 

Pena de morte, "non pero si", é dicer, si, "cando a defensa da 
sociedade non sexa posíbel doutro modo".-

O aborto, a diferéncia do anterior, "nón, nunca, endexamais". 

Anticonceptivos, non. "Uso, venda, receita nen lexislación. Así 
médicos, farmacéuticos, lexisladores, abstéñanse porque a anti
concepción oponse á virtude da castidade matrimonial". 

As técnicas de reprodución asistida: "moralmeqte inaceitábeis" 
porque "arredan a procriación do contexto integralmente hu-
mano do acto conxugal". · 

Todo vello, caduco, ob,soleto. 

Sexo? Aborto? Reprodución asistida? Eutanasia? "Mentalidade 
hedonista, respeito da sensualidade", "conceito egoísta da liber
dade", "perigo de tirania" ... 

Por que escreber un texto novo para dicer causas tan resesas? • 

doi.¡tra raza? E se eres que a 
xustificación está na intelixéncia, 
por que non matar"á xente me
nos intelixente? • 

de Ouro, da que aparece umha 
entrevista no último número (664) 
de A Nosa Terra. Agradego a es
te semanário e ao autor da entre
vista (Horácio Vixande) o facto de 
ter preguntado pola "diversidade 
de normativas" (que mais que di
versidade é conflito) porque a 
resposta que dá Rosa López é, 
ao meu ver, muito eloqüente: ''. .. a 
nosá obriga -diz, segundo le
mas- era aceitar as normas ofi
ciais, mália que non estabamos 
dacordo en moitos aspectos. Pe
ro eremos que ·por patriotismo se 
deben seguir porque son as que 
hai. Se houbese outras, seguirí
anse esas". E pergunto eu: cabe 
maior conformismo, acrisia e sub
metimento? Ainda bem, senhora 
López, que colabora voce numha 
revista que·se diz da pensamento 
crítico (será a. sua resposta umha 
mostra do pensamento crítico de 
A Trabe de Ouro?). Mas, para 
além da clareza cegadora das 
suas patrióticas ideias, permita 
que este aintipatriota reintegra
cionista a felicite polo bem que 
utiliza as palavras a fim de elas 
darem umha impressom distor
sionada dos factos reais. ·oiz 
voce que "a sua [da Redacgom 
da revista] abriga era aceitar as 
normas oficiais" embora nom 
concordasem com elas em "moi
tos aspectos". Essa frasezinha 
sua dá para 
muito aclarar. 

Primeiramen- A Trabenom SÓ 
te, cumpre aceita as 
lembrar m_ais 
umha vez que nonnas 
nom há quais- falsamente 
quer normas fi .. 

A xente dime: " ... pero son infe
riores a nós .. . " lso é indiscutíbel, 
pero _pódese xustificar a morte 
de alguén por ser menos inteli
xente? 

animais (tede en conta que nós 
tamén o somos). Unha espécie 
superior a nós pódese alimentar 
de humanos ou plantas. Como 
os humanos son máis ricos, pre
firen camelos a eles. Saben que 
as plantas non senten, nen so
fren, que só actuan por estímu
los, pero son crueis e non lles 
importa asasinar humanos. Non, 
non estou pondo un exemplo to
ra de lugar, porque isto é o que 
tacemos nós cando comemos 
animais. 

.ANoRÍs CAMES:aLE CARIDE . 

(VIGO) 

oticiais do ga- o c1a1s como 
lego. Há um- ainda as impóe 
has normas de 
ensino abriga-

Non se lle pode pedir aos esqui
mós que non maten animais, 
porque eles non teñen alternati
va. Tampouco os animais que 
comen carne teñen alternativa, 
porque eles non entenden o que 
é cruel ou non. Nós si ternos al
ternativas, e debemos utilizalas. 

Poñédevos no caso dos outros 

O especismo (discriminación po
la espécie) é o mesmo que ora
cismo. Se defendes matar a al
guén por ser doutra espécie, por 
que non matar a alguén por ser 

Conflito 
de normativas 
e pensamento 
crítico 
Contesto com esta carta as pa
lavras ·da sen hora Rosa López 
Fernández, r~actora d~ A Trabe 

do e as .que 
devem ater-se os livros de texto e 
outro material didáctico, mas 
nom há nengumhas normas que 
devam ser usadas poia adminis
tragom galega nem polos admi
. nistrados na sua relagom com 
esta. Nom som as normas do 
ILG-RAG umhas normas ofi
ciais, embora seja certo que es
tám a ser lmpostas como tais, 
ilegalmente (leia-se o Decreto 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-, 

Amalia Rodrigues 
e Maria Dolores 
Pradera 
Amália Rodrigues, Maria Dolo
res Pradera, duas grandes artis
tas, dous mitos, duas mulheres 
duma mesma época e de duas 
culturas distintas. Seria deso
nesto e de má fe que em nem
hum momento ocultase a mais 
íntima das qualidades artísticas 
de Maria Dolores Pradera. Ago
ra bem, entrando no mundo das 
comparagoes, que dim que sáo 
de mau gasto, direi que qual
quer músico ou afeigoado ao 
canto, que escute a urna e a ou
tra, a diferencia a favor de Amá
lia, tanto no tarreo interpretativo, 
técnica, gasto e tambem nas 
qualidades naturais da voz, 
saltáo bem a vista; e como se 
talamos de algo que terá sem
pre urna relevancia dentro da 
história do cantar (agás o ope
rístico) ou talar de outras ~en
tes, que si tendo boas coisas, 
náo passaráo de ser do montáo. 
Qem. nao se emocionou alguma 
vez ouvindo cantar a Amália? 

Pois bem, indo ao possitivo, fu
mos testigos tudos os que lem
bramos essa e poca, como os 

governos anteriores da Espan
ha, e o que há hoje segue igual, 
aplataráo sempre com urna pro
mogáo total de Maria Dolores -e 
em cambio a Amália apenas se 
urna que outra gala por figurar; 
Amália Rodrigues estivo sempre 
a poucos Km de distancia, Maria 
Dolores tinha que cruzar ochar
co; um estado organizado deve 
procurar desemvolver as mani
festagoes da mais alta qualidade 
artística e cultural, se náo ja náo 
é tao culto. Por que ésta alta 
promogáo da Maria Dolores e 
discriminagáo da Amália? Que 
se esconde debaixo dessa con
tradigáo? Os motivos sáo evi
dentes: Maria Dolores Pradera 
pertence á cultura hispana, as 
palavras que pronuncia sáo idio
ma castelhano símbolo do anti
go imperio, e chegáo rapida
mente a todas as pessoas que 
tem esse idioma de uso obriga
tório. A promegáo e perfeita e 
calculada. Mas, que acorre com 
esses territórios que sendo ad
ministrativamente· espanhois, 
náo o sáo culturalmente? Que 
ocorre coma Galiza? 

Urna parte da Galiza histórica 
pertence administrativamente a 
Espanha, pero náo linguistica 
nem culturalmente. O·povo gale
go ainda que pouco a pouco do-

bregado polos séculas de domi
nagáo castelhano/espanhola 
ainda no fundo conserva viva a 
atracgáo palas suas raizes. Pro
va disso temo-la quando actua 
um grupo protugues numa festa, 
ou no programa de "LUAR" que 
aproveito para felicitar, pois to
das as semanas procuráo trazer 
algum grupo de alem-minho. Pe
ro tuda isto importa pouco ao 
estado. A sua estrategia passa
rá o raseiro 
com a cultura 

que ele obri- Este· sent1'r 
ga, sem im-
portarlhe mui
to os territó
rios de identi
dade distinta 
que existem 
dentro: ja 
viráo vimdo, 
se querem, se 
náo pior para 

popular, vai-se 
pouco a pouco 
perdendo na · 
cidaclania galega 

eles. Oeste jeito estas regióes 
de distinta cultura a do estado 
no qual as enmarcaráo virom-se 
privadas de conviver, sentir e 
disfrutar dos veículos de . tras
missáo da sua propria alma. Eu 
lembro a meus pais ensalzando 
a música portuguesa dizendo: 
eu gosto muito muito da música 
portúguesa, e muito melosa, ia 
com eles, com a sua form9 de 
ser. Este sentir popular, vai-se 

pouco a poucq_ perdendo na ci
dadania galega devido ao que 
acabo de comentar. Desde sé
culas, esta parte da Galiza toe 
sistematicamente afastada do 
seu tronco natural de 'Cultura. 
Sáo consciente de que urna de
terminada expressáo musical 
náo a sente igual urna pessoa 
alheia a essa cultura que outra 
que forma parte da mesma: ésta 
sente-a no mais profundo. Ai é 
onde estivo o dano infrinxido!! E 
o mesmo exemplo, noutro con
texto, que se aos 'filhos náo 
deixáo OU"ir a seus pais ou vice
versa. A estrategia estatal que· 
usou e usa o mesmo raseiro cul
tural a todo o largo e ancho da 
sua geografía administrativa, co
meteu e comete um verdadeiro 
atentado, nao por suposto físico, 
pero ao nielhor de peores con
sequencias que éste. E o exem
plo puro e claro da destruigáo. 

Aproveito este artículo para de
seja que Amália Rodrigues re
ponha pronto a sua saúde, algo 
deteriorada estes días, e volte a 
deleitar-nos com a sua arte; se 
algum dia ela faltase, um pedaz 
da nossa alma deixaria de existir 
para sempre. • 

Suso DA Lo!RA 
(FEAS-CARINHO) 

L---~-------------------------------------------·----------~-----------------------------------------------J 

tamén serve para ·os_ 
dinosáurios e para as 
bicicletas, foi felicitado 
por Pérez Varela. 

Iniciaron unha 
campaña contra o 
tabaco (a pesar da 
capacidade de presión 
de Mar/boro) porque 
.os enfisemas 
pulmonares que 
.causaba 
sobrecargaban os 
gastos sanitários do 
Estado. Agora 
promoven os anúncios 
agresivos contra as 
imprudéncias de . 
tráfico (a pesar de 
Citroen) porque os 
feridos en accidente 
-supoñen un notábel 
dispéndio para a 
seguridade social. A 
non tardar han 
descubrir que a 
reforma laboral 
produce trastornos 
psico-somáticos nos 
traballadores e criarán -
un spot contra o 
capitalismo salvaxe (a 
pesar de Ramilo). · 

Adolfo Dom í nguez 
publica nun dominical 
de Madrid ·a lista dos 
seus comércios en 
todo o mundo. Ten 
abertos negócios en 
Girona, Lleida e 
Figueres, pero a sua 
central está en 
Orense. Doutra parte, 
está instalado en 
Singapore e London, 
pero a süa tenda de 
Porto está en Oporto. 

Torrente, honorábel 
escritor e .vello camisa 
azul, solidarizouse cos 
salmantinos~ contrários 
á devolución a 
Catalunya dos 
arquivos da 
Generalitat. "Ternos · 
que conservar o que é 
noso por dereito de 
conquista", dixo. 

· Pujol, con diplomácia 
e retranca·, sinalou que 

1 

"para contestar a 
Torrente hai que 
agardar uns di as". 
Para que rectifique. 

Ten contad.o Celia 
Amorós qu.e os máis 

• 



lli , 

brillantes intelectuais . 
españois, cando talan 
da muller, razonan 
como camioneiros. 
Lende a Lázaro 

. Car"reter no ABC ou a 
Francisco Ayala en El 
País haberia que 
engadir que cando 
toc,an os idiomas non· 
defendidos por un 
poder estatal adquiren 
a lucidez dun cabo 
furriel. 

Dun tempo para acó, · 
Felipe González sae a 
todas horas 
fotografado con xesto 
de pesadume, coas 
maus na cara, 
secando a frente cun 
pano ... Non parece 
probabel .que ag~ra 
tape máis o rostro 
ante as cámaras ou 
que lle sude máis a 
frente que en 1992. 
Será, como di Manuel 
Sendón, que a 
fotografia non é a 
verdade, senón unha 
das moitas 
interpretacións 
posíbeis da niesma. 

Dixo Gil y Gil na 
televisión que os 
idiomas distintos do 
castelán ian de cu. Por 
. unha vez Galiza, 
através do Celta, 
soubo darlle cumprida 
resposta.+ 

••• ••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 
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núm. 173/82 de 17 de Novem-. 
bro). lsso primeiro. 

E segundo: é verdade que a re
vista A Trabe de Ouro aceita as 
ríormas que voce impropriamen
te denomina oficiais, mas norn é 
essa toda a verdade. Tanto dife
re o que voce diz da ·realidade 
como os significados das palav
ras. aceitar e impor. Porque A 
Trabe de Duro nom só aceita as 
normas . falsamente oficiais como 
ainda as impóe. Concretamente 
dede o número 5, no que ainda 
se le na primeira das Xeneralida
des das lnstruccións para os au
tores (p. 147): "1.- As línguas da 

· revista son a· galega e a portu
guesa. Para as colaboracións en 
galega recoméridase a utiliza
ción da actual normativa oficial". 
Onde se ve que, a parte de in~ti
tuir algumha normativa das hoje 
existentes como oficial, esta, se
ja a que for .(e penso, nóm sei 
mui bem por que, que a referida 
é a do ILG-RAG) é ao tempo cer
tamente aceitada pois que chega 
a ser recomendada. Mas é neste 
mesmo número 5 da revista no 
que essa normativa passa a ser 
imposta, segundo lemes numha 
nota na mesma página: "O Con
sello de Redacción de A Trabe 
de Duro acordou, em reunión do 
19-1-1991, substituí-lo punto 1 
de Xeneralidades nas lnstruc
cións para os autores polo se
guinte texto: 1. As linguas da re
vista son a galega (Normativa 
oficial) e a portuguesa". 

Supernos que ao patriotismo 
obedecem os maiúsculos com 
que agora aparece gratada a 
que sem rigor é denominada 
Normativa Oficial. Além disso, 
estranha nom ver algumha acla
rac;om a respeito da normativa a 
usar no portugués, que decerto 
será umha língua menos patrióti
ca que a "Normativa Oficial" do 
galega, porquanto tem, ao me
nos, dous padróes cultos de es
crita: o de Portugal e o do Brasil. 
Ao menos, digo, porque poderia 
contar-se o da Galiza (normativa 
ou Normativa da AGAL) de con
ceber-se o galego como ce-dia
lecto do sistema galega-portu
gués junto com o br.asileiro e o 
propriamente portugués, e já se
riam ao menos tres os padróes. 

Finalmente, insisto com umha úl
tima aclarac;om üá terá percebi
do, senhora López, que alguns 
reintegracionistas teimamos em 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
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DUCADOS 
XAN PIÑEJRO 

Disque como homenaxe aó novo ducado lugués, uns hostelei
ros veñen de criar. un combinado alcólico co orixinal nome de 
"Duquesa". Era xus~amente o esperado. A evolución da nobre
za nos últimos tempos, desde o rumboso marquesado de Ris
cal ou Cáceres ata o máis próximo condado de Albarei, está a 
ter un inequívoco referente etílico, é dicer, acaba inevitabel
mente sendo etiqueta dalgunha botella. 

Ben é certo que foi o mesmísimo Franco, perseguedor de bébe
dos desde os seus tempos de africanista, o que quixo correxir es
ta aristocrática teridéncia. A existéncia do condado de Penosa 
non foi allea a esta preclara vontade do invicto. Mais, a falta de 
sociedades mercantís ennobrecidas, os títulos nobiliários do sécu
lo que ven non deberian quedar en simples topónimos. Seguindo 
o exemplo do pai da duquesa de Franco, non faltarían motivos 
para crear, por exemplo, o marquesado de Filesa. ·sen ir máis 
lonxe, cadrarialle que nen pintado a Alfonso Guerra. E xa meti
dos na titánica tarefa de ennobrecer ministros, a Belloch non lle 

· iria mal o condado de Laos ou o de Rentería, a Solbes o marque
sado da Devaluación e a Atienza o título de Duque de Fletán. 

Si, calquer cousa seria mellor a que a rexa nobreza blasonada 
acabe sendo unha pura etiqueta de licor. Porque as botellas le
van camiño do envase a·cartonado e, nesa conxura contra a no
breza dos etiquetados sobre cristal que é o que distingue á tra
dicional aristocrácia etílica , non ía pasar moito antes de que 
nos topásemos co ducado de Tetrabrick. 

E volvendo aos apelidos como fonte de inspiración nobiliária, ca
da vez estou máis convencido de que só existe unha maneira de 
lle dar pasaporte ao felipismo: Crear o ducado de González. • 

aclarar as cousas) e é que diz 
voce que "se 'devem seguir [as , 
normas que voce chama oficiais] 
porque som as que hai". Pois di
go-lhe eu, .ou repito~ lhe, melhor 
dizendo, que justamente normas 
oficiais som as únicas que nom 
há. Mas temos-lhe umhas bem 
espanholizadas, isolacionistas ou 
castrapistas (as do contubérnio 
ILG-RAG) e lago as dos mínimos 
reintegracionistas (ou mínimos 
isolaciónistas?), as da AGAL e as 
do padrom portugués. Ainda bem 
que voée diz, em vi.rtude do seu 
pensamento crítico, que "se hou
bese outras, seguiríanse esas". 
Pois venha!, venha!, sigam-nas!+ 

JosÉ MANuEL OUTEmo G. 
(MADRID) 

Obxeta peseta 
Somos Dbxeta Peseta unha no
va plataforma de obxección que 
surxe no Sul de Lugo (en con
creto nas comarcas de Chanta
da e Monforte) para reivindicar a 
chamada obxección fiscal, que 
como ben sabes consiste no 
desvio dos nosos cartos que 
através dos impostas o estado 
adica ao Ministério de Defensa 
(ou mellar dito ao ministério da 
guerra para fabricar e vender ar-

mas), desviando estes cartas 
dentro da declaración da renda 
a proxectos alternativos coma 
pode ser a ecoloxia, educación 
ambiental, solidariedade, paci
fismo, direitos humanos, etc. 

Gastaríamos de invitarte a que 

r----------------------, 
A Aldea Global 

está aberta ás vasas 

colaboracións, informacións 

e opinións. Os textos non 

deben exceder as 45 liñas. 

A partir desta medida a 

redacción resérvase o 

der.eito a resumilas. 

Envios a: 

A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

. ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

L----------------------
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coñezas as nosas propostas e 
dicerche que se desexas máis 
información ou mesmo asesora
mento cara poder exercer o teu 
direito a obxectar fiscalmente 
non dubides en poñerte en con
tacto connosco no enderezo que 
reseñamos afinal desta carta. 

Neste intre estamos a recabar 
enderezos de xente que estexa 
disposta a participar para cando 
se acheguen as datas da decla
ración da renda remesarlles in
formación máis específica. 

Dbxeta peseta quer ser unha 
plataforma independente ainda 
que coordena-
da co resto 
das iniciativas 
que deste tipo 
teñen lugar en 
toda Galiza. 

O gasto en 
armamento 
supera con 

Até o momento moito as 
somos perta . lft' d 
dunha dúcia de po teas e 
obxeto ras /es solidariedacle, 
fiscais, moitos , 
de nós somos cooperacion ou 
vinculados dal- defensa do 
gun xeito á amb1'ente 
ONGD ou mo-
vimentos eco-
loxistas e cuns 
cantos anos xa 
de exercer a obxección fiscal, 
non sen problemas pero polo 
menos con alguns resultados es
peranzadores. 

Ainda que moitos de nós esta
mos vinculados a outras asocia
cións, esta plataforma nace in
d epe nd entem·ente de todas 
elas, aberta a todas as aporta
cións, ideas, proxectos e mes
mo críticas ou alternativas. 

Ternos claro que estamos a dar 
os primeiros pasos cara a que 
se recoñeza o direito a non en
tregar os nosos cartos para en
suxalos na fabricación e venda 
de armamentos, mais quizá es
texamos abrindo portas e ra
chando cadeas para que sexa 
recoñecida a liberdade de todo 
a· mundo para construir a paz. 

A obxección fiscal é unha opción 
non violenta que pasa pala de
sobediéncia civil ao que enten
demos como un sistema inxusto 
no que o gasto en armamento 
supera con moito as políticas de 
solidariedade, cooperación ou 
defensa do ambiente. 

Desobedecemos porque non 
queremos ser partícipes dunha 
dinánica que en parte é respon
sábel da morte de millóns de per
soas no mundo por causas das 
guerras, ·a miséria ou afame. 

Anímate amiga/o, súmate a nós, 
arruinemos a guerra para enri
quecer a Paz.+ 

0BXETA PESETA 

(APTDO. 35. CHANTADA) 

Al 
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·Paseo pola GaHza antifascista e 
republicana 
Os fundos de Salamanca documentan a operación caciquil 
que lle roubou o escano a Bóveda no 36 

O historiador Dionísio 
Pereira, coñecedor polo 
miúdo dos fundos 
galegas no Arquivo de 

alamanca, re gata o 
eu contido e de crebe 

a utilidade da ua 
microfilmación e 
unificación en Galiza 
con outros fundos da 
mema épo a. 

En Salamanca hai fondos que 
ilustran aspectos dos galegos na 

zona republicana e de sucesos 
acaecidos durante a República. 

Na imaxe as eleicións 
de Febreiro de 1936 

• DIONISIO PEREIRA 

A polémica en cur o obre o trasla
do dos fundos documentai da Ge
neralitat de Catalunya e o Governo 
de Eu kadi exi tente no Arquivo 
Histórico Nacional, Sección Gue
rra Civil, de Salamanca, ten un evi
dente interese para Galiza ben co
mo recordatório do expólio sofrido 
por entidade e per oa con po te
rioridade ao 18 de Xullo de 1936, 
ben como reivindicación. daquel 
anaco da no a memória colectiva 
hoxe e quecido e fragmentado por 
diver o arquivo e organi mo 
alleo . Non ob tante, no tocante á 
reclamación de elemento concre
to do no o património documen
tal, compre non facer e moita ilu-
ión , xa que o fundos "galegas" 

do AHNS on mái ben mode to . 

E non poderia er doutra maneira 
po to que o Arquivo almantino, 
concibido para facilitar a activida
de policiai contra o de afecto 
ao Réxime, criou e en Abril de 
1937 cos materiai confiscados pa
las tropas de Franco conforme 
avanzaba a Guerra Civil. A "zona 
nacional" de primeira hora ficou, 
pois, forado ámbito da Oficina de 
Investigación que precedeu ao Ar
quivo, e as rapinas tiveron aquí ou
tros protagonistas e destinatários. 
Polo tanto, os únicos documentos 
depositados no AHNS que teñen a 
Galiza como suxeito son os relacio-

. na:dos con galegas exiliados no te
rritório leal á República, ou coa co
rrespondéncia cursada antes da 
contenda por entidades, organíza
cións e persoas vencelladas ao noso 
país con resideptes en zonas que, 
nun primeiro intre, permanecerían 
en poder do exército republicano. 

Galiza no Arquivo 

Chegados a este ponto, débol1e ao 

leitor unha explicación: hai oito ou 
nove anos participei no inventário 
minucioso dos fundos do movimen
to libertário existentes no AHNS, 
previsto nun convénio subscrito en
tre a Fundación ' Salvador Seguf' e 
o Ministerio de Cultura(l). Daquela 
tocouno desatar e atar arredor de 
8.000 dos 13.477 le-

tes cenetistas como Angel Pestaña 
ou Domingo Torres, e o arquivo 
da fracción comunista da FETE 
galaica, con Luís soto como diri
xente máis coñecicfo. Na fasquia 
militar, a documentación ten unha 
importáncia engadida: a de submi
nistrar listados, testamentos, filia-

cións, etc., de mili
gaxo exi tente na 
ua ección político
ocia I, o que apro

veitei para coller a 
marca do materiai 
mái rechamantes 
vencellado á Gali
za. Ademais, coinci
dimo coas persoas 
empeñadas na cata
logación e inventá
rio da documenta
ción hoxe rec1ama
da pola Generalitat 
e o Govemo ba co 
e, como bons com
pañeiros, intercam
biamos informa-

A presenza 
galega está 
relacionada 

cianos integrados 
nos batallóns da 
CNT ou nas ''Mili
cias Populares Ga
llegas" e que pode
rian ser de utilida
de á hora de recla-

coas 
organizacións 
sindicais 

mar posíbeis in
demnizacións ou 
pensións(2). Outro 
tipo de materiais 
de indubidábel in
terese confórrnao a 
correspondéncia 
particular dos de
putados Ramón 
Beade (PSOE), 
Adriano Romero • 
(PCE), Andrés 
Amado (Renova
ciórr Española) e, 
indirectamente, 
Calvo Sotelo, atra
v és do seu home 

existentes até 
1936 e as 

ción. 

Fora do subliñado 
por Bernardo Má.iz 
e dos fundos da 
masonaria ben co
ñecidos por Alberto 
Valin, a presenza 

agrupacións 
militares 
compostas por 
gal egos 
antifascistas 

galega no AHNS 
está relacÍonada 
esencialmente coas 
organizacións sin-
dicais existentes até 
1936 e as agrupacións militares 
compostas por galegas antifascis
tas, integradas no exército republi
cano. E mália non ser nada extra
ordinário, aportan materiais de ifl
terese para reconstruir a vida inter
na dos sindicatos e o seu proceso 
de toma de decisións. A .título de 
exemplo, ali pódese consultar a 
correspondéncia cruzada entre Jo
sé Vi11averde e sinalados militan-

de confianza Artu
ro Salgado Biem
pica. Esta última é 
realmente ilustrati
va do anti-republi
c an i smo de boa 
parte da burguesía 

galega, así como das trapacerías 
eleitorais que empregaba o arma
zón caciquil da direita e que se
guen a estar de rabiosa actualida
de. A cousa é tan descarada que, 
de cair as misivas en poder da 
Xunta Eleitoral en Marzo de 1936, 
de seguro que Alexandre Bóveda 
teria representado á província de 

· Ourense nas Cortes en troques de 
Calvo Sotelo. 

AROUIVO PACHECO 

Seguindo co capítulo dqs docu
mentos, o Gabinete de Prensa do 
Ministério de Governación aporta 
diversas informacións sobre suce
sos de otde pública acaecidos na 
Galiza durante a etapa republicana, 
xunto cunhas breves biografias de 
políticos galegas, acompañadas de 
fotografias e artigas de prensa. En
tre elas están as de Castelao, Bibia
no Ossorio Tafall, Joaquín Garcia 
Labella, Aleja~dro Rodríguez Ca
darso, Portela Valladares, Ramón 
Beade, Casares Quiroga, etc. Tam
pouco é raro atapar correspondén
cia de numerosas sociedades de 
emigrantes en Cuba, EEUU, e Ar
xentina, oerecéndose ás autorida
des republicanas. Precisamente, 
dentro dos fundos da Generalitat, 
figura algunha carta enviada desde 
Buenos Aires pola "Federación de 
Sociedades Gallegas•<. 

Para rematar co apartado documen
tal, ciscados acá e acolá no interior . 
dos legaxos, figuran referéncias tan 
dispares como notas relativas ás ca
tro províncias galegas no arquivo 
político da "Falange" anterior ao 18 
de Xullo, estatutos de organiza
cións de exiliados en território leal, 
actas da xuntanza de Lestrove que 
preparou a chegada da República, e 
a vida e milagres de José de Castro, 
apóstolo do naturismo galego. 

Outro bloco. ql!e non convén es
quecer é o da prensa. Aqui, a pre
senza de periódicos galegas está 
restrinxida a catro :·:omais editados 
na zona republicana: "El Miliciano 
Gallego", voceiro das "Milicias 
Populares Gallegas"; "El Socialista 
Gallego", aparecido en Barcelona; 
"Galicia Libre", anarcosindicalista: 
e, sobretodo, "Nova Galiza/Nueva 
Galicia". Desta publicación unitá
ria consérvanse, ademais de nume
rosos exemplares, a documenta
ción administrativa e a correspon-
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déncia mantida con destacados co
laboradores. Entre os folletos cata
logados figuran debuxos e poesías 
de guerra da autoría de Arturo 
Souto e Lourenzo V arela, a "Carta 
a Oliveira Salazar, ditador de Por
tugal" escrita por Castelao e Suá
rez PicaBo, e numerosos ensaios de 
Ricardo Mella, do ex sacerdote fe
rrolán Matías Usero e do secretário 
do Instituto de Reforma Agrária, o 
comunista compostelán José Silva. 
Para rematar, tamén teño visto por 
algures un exemplar do "Galicia 
Mártir" de Castelao, editado polo 
"Comité Nacional" da CNT. 

O papel da Xunta 

Como se pode comprobar, o ali de
positado non permite unha recla
mación semellante á emprendida 
por bascas e cataláns. Pero tam
pouco xustifica a deixadez da Con
sellaria de Cultura en catalogar e 
microfilmar estes e outros fundos 
existentes en diversos organismos 
estatais e institucións privadas. E 
aos relacionados no anterior núme
ro de ANT, quixera engadir os ar
quivos dos Ministérios de Xustiza, 
Facenda e Traballo onde, inaccesí
beis á cidadania, están agachados 
os expedientes de incautación dos 
bens pertencentes a numerosas so
ciedades agrárias, sindicatos, cen
tros culturais, escotas laicas, etc. , 
estragadas pola barbárie franquista. 

Mentres, tampouco estaría de máis 
que as nosas autoridades se pro
nunciasen en favor da devolución 
dos documentos aos seus lexitimos 
proprietários, en previsión de que 
mañá sexamos nós os que recla
memos a volta dos ficheiros poli
ciais transladados a Madrid ou os 
papeis do Seminário de Estados 
Galegas, se é que algun dia apare
cen. Tampouco hai que oc~ltar 
que a saída dos fundos da Genera
litat e do Governo basco compro
mete seriamente o futuro do 
AHNS, máis que nada porque ou
tras entidades poderian seguir o 
mesmo camiño con todo o -direito. 
Nese sentido comprendo a preocu
pación dos salmantinos e, sobreto
do, dos traballadores do AHNS, 
cos que tantos dias teño comparti
do. Pero ao meu entender, e sen 
entrar_ na espiñenta: cuestión de se 
ten sentido un Arquivo "Nacional" 
nun Estado onde a realidade pluri
nacional se abre paso cada dia, o 
futuro do AHNS está en función 
dun Arquivo da Guerra Civil cos 
seus fundos esparexidos en mil e 
un organismos, e para o que Sala
manca ten un emprazamento ideal. 

Porque , e que me peraoen os 
· meus amigos salmantinos, o patri
móni:o dunha cidade tan entrañá
bel non pode estar baseado nun 
expólio realizado a sangue e lume. 
E ese princípio de xustiza reborda 
consideracións tecnocrát;ícas do ti
po de "impedir a rotura da unida
de do arquivo" ou sibilinas distin
cións entre documentación "per.:. 
so al" e "orgánica". O contrário se
ria defender, como fai un Torrente 
Ballester cada dia máis impresen
tábel, o seu direito de conquista .• 

(1) Un resumo do inventariado foi publica
do na Revista "Perspectiva Contemporánea. 
editada pota "Sociedad de Estudios de la 
Gu€rra Civil y del Franquismo"' (SEGUEF), 
nº 1. Outubro 1988. Madrid. 

(2) O interesado no tema pode consultar os 
meus traballos: 
- "Fuentes sobre el movimiento libertario 
galaico en el AHNS". en "Actas das 1 Xor
nadas de Arquivos. Bibliotecas, Centros de 
Documentación e MuseQs de Galicia ... 
ANABAD. Tomo 1, A Coruña, 1987. 
- '·os libertarios galaicos na resisténcia an
tifascista:· Asturias 1936-37". ANT. Espe
cial A Nosa Histor[a, 2! Edición. 1987. 
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•Nace o proxecto 
editorial Tris 
Tram 

Vense de constituir a Editorial 
Tris Tram, fonnada por sete 
persoas procedentes de diferentes 
campos: publicidade, ensino, 
deseño gráfico ou filoloxia. A sua 
actividade ao longo deste ano 
dividirase en tres liñas de traballo. 
Tris Tram Teatro será unha 
colección con textos de teatro 
galego contemporáneos; a · 
primeira obra publicada é 
Historias peregrinas de Miguel 
Anxo Murado. Tris Tram Relatos 
pretende acoller publicacións de 
textos clásicos galegos de interés 
para a mocidade e poñer en 
circulación cinco títulos neste 

Rafael Dieste. 

A AS-PG e a CIG organizan as 
V Xornadas de Língua e literatura 
En Santiago o 28, 29 e 30 de Abril 
Nos vindeiros dias 28, 29 e 30 de Abril 
.vanse celebrar na Escota de Maxistério 
de Santiago de Compostela as V Xorna
das de Língua e Literatura, que están or
g31nizadas pola federación de ensino da . 

. Confederación lntersindical Galega 
(CIG) e a Asociación Sócio-Pedagóxica 

. Galega (AS-PG). As xornadas 
· compóñense de vários seminários sobre 
aspectos lingüísticos e sociolingüísticos 
da língua e literatura desde un ponto de 
vista didáctico e inauguraranse cunha 
conferéncia de Xosé Luis Axeitos: "Ra
fael Dieste entre dous mares: aproxima
ción á vida e á obra do escritor 
rianxeiro". 

Os seminários serán impartidos por pro
fesores, tanto de ensino medias como 
universitárias, que teñen estudiado a lín
gua e a literatura do paÍs deSde diferen
tes perspectivas. Xosefa Lago, Manuel 
Rosales, Maria dos Anxos G. Refojo, 
Aurora Marco, Elvira Souto, Claudio 
Rodríguez Fer, Marga Romero, Luciano 

Rodríguez, Xulio Valcárcel e Afonso Al
várez Caccamo. Para falar da sua própria 
obra, estarán nas xornadas os escritores 
Miguel Anxo Femán-Vello, Antón Tovar 
e Jenaro Marinhas del Valle. Sobre o as
pecto literÁrio, realizarase un debate bai
xo o título de "A narrativa galega actual, 
·encrucillada entre o pasado e o futuro", e 
nel participarán Suso de Toro, Lois Die- . 
guez, Xosé Manuel Martínez Oca e Fran
cisco Alonso. 

Unha unidade didáctica sobre Dieste será 
apresentada polas suas autoras, Pilar Pa
llarés e Laura Tato e a clausura correrá a 
cargo de Pilar Garcia Negro coa 
conferéncia "O presente do idioma gale
go, unha situación crítica". 

O prazo de matrícula remata o 21 de 
Abril e as inscripc ións poden facer e en 
calquera local da CIG ou da AS-PG. En 
anos anteriore , a asi téncia de 
participantes acadou o número de cinco
centos persoas. • 

ano: Contos de fantasmas, Cantos 
celtas, Contos de Edgar Allan Poe 
e Contos de E.TA Hoffmann. . ......................•...... , .................................. ~········································································ 
Por último, "O Barreliño" 
acollerá libros para nenos e 
nenas de O a 3 anos e 
combinará as verbas coas 
imaxes cun deseño acorde para 
un público de tan curta 
idade.+ 

ÍIBuciños e 
Viale Moutinho 
gañan o 
Pedrón de 
O uro 

José Viale Coutinho. 

A Fundación do Pedrón de Ouro 1 de Maio. O escultor Manuel garcía 
ven de fallar os seus prémios anuais · Vázquez, máis coñecido como 
q_ue serán entregados o próximo 21 . Buciños, e o xornalista portugués 

José Viale Moutinho 
foron os escoÜeitos 
polos membros do 
Pedrón. Este ~ un dos 
prémios de meirande 
prestíxio cultural, polo 
seu valor simbólico e a 
sua independéncia 
institucional.• 

• SargadeÍos 
abre unh4 
galeria en 
Milán 

Xa hai unha galería Sargadelos 
en Milán, a capital lombarda, na 

S U B S C R· É B ·A S E 

ANOSATERRA 
A 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu
berto en maiúsculas) 

Nome ..................... : .......... Apelidos ................................................................ . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F ....... ............. . 

Su~scrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de: 
Gahza/Estado/Portugal .... .... ... 7.500 pta.lano .............. 3.750 pta./semestre · 
Europa ........... .... ...................... 9.100 
América e resto do mundo .... 10.900 
a) Subs_crlclóns para o Estado espaftol 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máís 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO; · 

B . . , 
anco/Caixa de Aforres ....... ............. .... .............. Conta/Libreta ................................. . 

Titular da Conta ou Libreta ............................................................... .................... : ...... . 
Nº Sucursal ............... Povoación ...... · ................. : ....... Província ..... ........................... . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle se~an 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). . 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A información que paga a pena ter 

Via A. Volta número 20, 
estreitando <leste xeito os lazos 
entre o Seminario de Sargadelos 
e a cultura italiana. Desde hai 
vintecinco anos os encontros de 
Experiencias de Tecnoloxia e 
Escala Libre, que organiza o 
Seminario no verán, canta coa 
participación de moitos italianos. 
Sargadelos quere, con esta nova 
galería, complementar as 
relacións que existen entre 
Galiza e Italia a través da 
Universidade de Santiago, do 
profesor Giuseppe Tavani coas 
suas traduccións do italiano ao 
galego ou dos estudos que se 
elaboran sobre Galiza no Centro 
di Studi Compostelanni en 
Perugia. + 

. " . - '. ~ .. '· ,,, 1,. ..... 

• Ponse á venda 
un libro sobre 
monseñor 
Romero 

Na pasada semana, apresentouse 
en todos os comités locais Osear 
Romero un libro sobre a figura 
<leste arcebispo asasinado na 
guerra do Salvador en 1980. 
"Pezas para un retrato de 
Monseñor Romero' é unha obra 
da xornalista cubana, ainda que 
residente en Nicaragua, Maria 
Lopez Vigil e recolle os 
testimonios de dua centas per oa 
achegadas ao relixioso e 
coñecedoras da sua traxectoria. O 
libro está editado no Salvador e o 
seu derei tos fo ron cedido 
gratuitamente aos comité . O 
beneficios do libro na Galiza, que 
custa 1.000 pesetas, serán 
destinados aos haitianos.• 

Monsef\or Romero. · 

•Candidatos en 
gal ego 

A Mesa pola Nonnalización 
Lingüística ven de facer o _xa · 
habitual chamamento aos 
candidatos, para que aproveiten e 
galeguicen os seus nomes. A 
Mesa dirixiuse aos responsábeis 
nacionais de política local do PP, 
PSOE, BNG, EU e CNG, "non 
por entrarrnos nun campo 
estrictamente persoa1, como por 
considerarrnos que por coeréncia 
pública os futuros responsábeis 
locais deberían tomar a inicitiva 
de galeguizaren os seus nomes". • 
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Matar o tempo 
de Xesús Valcárcel 

Dez anos despois da sua primeira 
entrega narrativa, Contos noctur

/ nos (Ed. Galaxia), Xesús Valcár
cel tira do prelo a sua primeira no
vela: Matar o tempoCJ>. 

Narrada por unha muller-rapaza 
(Adela), a novela pode dividirse 
en duas partes ben diferenciadas: 
unha primeira na que a narradora 
relata como coñece ao home que 
cambiará a sua vida, Andrés Sal
gado; e unha segunda, que come
zaria na páxina 115, en que relata 
os últimos dias dun grupo de rapa
ces-nenas que se fan co poder no, 
casarón familiar logo/ de matar a 
todos os adultos. 

Na primeira parte, a narradora ex
plica a sua nenez cos avós e cos 
pais, a vida no internado, a sua pri
meira experiéncia sexual e como 
coñece a Andrés Salgado, "no mo
mento final da adolescencia". Sal
gado traballa nunha tenda proprie
dade do seu pai, don Amadeo, Ca
cha Pelada, que é un rico home pa
triarcal. Andrés leva a Adela a co
ñecer á sua família. Unha estraña 
família que Adela descrebe cun 
humor e unha ironia que levantan 
algo máis que o sorriso do leitor: 
'O vello Amadeo, bandullo de ca
balo, petrencho pequeno, ladino de 
sorrir e sen un pelo de tonto , sen
tábase na cabeceira da mesa e sor
bía a sopa, a culler a penas separa
da do prato coma un porco ( ... ) De 
mirada violenta, parecía unha per
soa ( ... ) Un dos fülos era médico, 
un delincuente; outro, empregado 
de banca miope coma un rinoce
ronte todo papada e rechoncho 
nariz. E te tiña afección literarias 
e pen aba de si mesmo en tennos 

A TRES BANDAS 
Xosé Miranda 

filosóficos. Era un deses tipos que 
súan permanentemente, que lle 
brilla a pe! e prenden un pouco no 
erre 6 falar. Roberto, de nome", 
etc. E que máis se coñece polas di
versas cenas que relata. Cenas al
gunhas delas que nada teñen que 
envexar aos mellores "burlesques" 
(páx. 34-35). 

Adela acaba por casar con An
drés, a quen lle nota algo estraño 
pois sempre vai acompañado dun 
sobriño, e van viver ao gran casa
rán. Ela é convertida na criada da 
familia. Ten un fillo , e nunha <le
sas cenas tipo burlesque das que 
falábamos, descobre o segredo do 
seu marido: é epilépti~o. Andrés é 
internado nun manicómio, e Adela 
remata por ser a amante de Da
niel, sobriño do seu marido e ove
lla negra da família. 

Un dia, ela queda só co fillo no 
casarán, mentres os demais están 
todos fóra. Escoita unha voz que 
lle demanda lle entregue o fillo. A 
partir daqui pódese dicer que co
meza a segunda parte da novela. 
U nha parte ben diferenciada da 
primeira, mesmo na escrita. 

Mentres na primeira parte a escri
ta usa da frase irónica, con surpre-

-;;;;;;;---
Matar o tenipo 

Xesus Valcárcel. 

sa final, tirando dos mínimos 
meios o máximo recurso, na se
gunda falla o autor ao non saber 
criar un climax de loucura necesá
rio para que o leitor se adentre nos 
acontecimentos finais da novela, 
onde os nenas-rapaces matan aos 
adultos. E 
acaban matán-
dose entre 
eles. A verda-
deira toucura, A novela é 
en Matar o válida, 
tempo, está na literariamen
primeira parte, 
na cotidianei- te, cando o 
dade. A nove- autor acada 
la é válida, li-
terariamente, converter o 
cando o autor que é 
acada proxec- extraordiná
tar o anedóti-
co do vi ver · rio en 
cotidiano des- cotidiano 
te estraño gru-
po, e acada os 
mellares mo-
mentos de ten-
sión emocional cando sabe con
verter o que é extraordinário en 
cotidiano. Cando o extraordinário 
estoupa e se fai dono da novela, 
desaparece o ex traordinário e a 
novela se frustra desde dentro, e 
pasa a se converter nunha floresta 

NEGRA 

de símbolos e nunha confusa ale
goria. 

Xesús Valcárcel demostra moi bo
as cualidades de narrador, un ex
celente domínio lingüístico que 
cria unha prosa viva, lúcida, chea 
de humorismo. Unha prosa que 
brilla tanto na frase como no con
xunto. No trazo como no retrato. 
Unha.prosa.que acada os seus me
Uores momentos na primeira parte 
da ·novela, cando sua da descri
ción realista para criar un clima 
que sobrancea o realismo. Un cli
ma no que se venta ódio, cruelda
de, violéncia e morte. E é cando 
aparece explicitamente as duas úl
timas que a nov~la perde a sua 
forza, xa que o autor non sabe 
transmitir a loucura dos persona
xes. Quizá porque falte u.n pouco 
de tolémiá lírica para transmitir a . 
loucura~ Nen tempouco alcanza a 
plasmar con claridade o que pare
cía ser a función do~ principais 
protagonistas da história que na
rraba: saber o que é a vida e a 
morte. Saber que está, na novela, 
en mans de rapaces e nenos. 

Matar o temp/i é unha boa nóvela 
mentres o autor se dedica, cun hu
mor cruel e negro, a denunciar os 
falsos valores da sociedade en que 
se desenvolve a obra (sociedade 
familiar). Cando esta sociedade 
desaparece, desaparece a novela e 
se revela como unha confusa ale
goria que non sabe levar a bon 
porto. Talvez por falta dunha at
mosfera, dun climax, mais perti
nente coque se está a narrar, qui
zá por non profundizar nos perso
naxes secundários (Vítor, o fillo 
de Adela, etc.), quizá porque o au
tor precipitou o final... Contado, 
Xesús Valcárcel pode entregar 
mellares novelas que a presente. 
Dotes non lle faltan, só falta que 
medite algo roáis que clase de no
vela quer facer.+ 

XGG 

(1) Edicións Xerais. Vigo, 1995. 158 páx. 
1315 ptas. 

Unha aposta innovadora de Xosé Miranda pola serie negra 

Xosé Miranda volve a ofrecernos en A tres bandas a súa mestría de estilista nunha novela 
de xénero ben lograda que presenta, entre outras características particulares, a creaci?n 
do investigador de mentalidade ru(al galega, en contacto con ambientes de poder económico 

igualmente rurais nos seus alicerces. 
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NA MESMA COLECCIÓN 

BLUES PARA UN ASASINO 
Joaquim Fariña 

O FRACASO DE CLA YTON 
Darío Álvarez Blázquez 
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conta de libros 

Pondal restaurado 
M~uel Forcadela publica· un novo 
traballo sobre a obra do noso poeta . 
nacional. A poesia de Eduardo 
Pondal (Ediciós do Cumio), continua 
unha liña xa enxergada en A harpa e a 
terra (Xerais). O influxo do 
romantismo europeu, a procura dun 
novo ideal estético na liña do 
simbolismo finisecular, a reflexión 
sobre o problema nacional e a 
identidade de Galiza, o fracaso 
sentimental ou a idealización dó 
pasado celta son algunhas das claves 
nas que afonda Forcadela neste 
trabal lo de referéncia. t 

Estrea d~ novelista 
O sociólogo e urbanista Daniel Pino 
ven de pdblicar en Laiovento a sua 
primeira novela, Vixía os sables ao 
chegar febreiro. Unha reflexión sobre 
a longa noite de Galiza que enmarcado 
no espazo xeográfico do Miño, 
sobrepasa os lindeiros da realidade 
para acadar unha dimensión mítica, 
inzada de complexos simbolismos. t 

Saber da ernigración 
Xosé Neira Vilas titula A língua 
galega en Cuba un traballo que 
publica o Consello da Cultura Galega. 
Comezado polo autor hai vinte anos na 
Habana, Neira Vilas fai unha fennosa 
aproximación infonnativa a unha chea 
de aspectos que fomecen o retrato da 
emigración e do esforzo por manter o 
cordón umbilical co país e o seu 
progreso: a fala dos oficios, a prensa, 
as agrupacións de emigrantes e os 
poetas. Abondosarnente ilustrado, o 
libro convértese nun modelo de 
referéncia para a divulgación. t 

Ensaio fotográfico 
Margarita Ledo Andión publica na 

-colección Universitária de Xerais un 
novo traballo sobre fotografía, 
Documentalismo fotográfico 
contemporáneo. Da inocéncia á 
lucidez. "Cando foi imposíbel ocultar 
o papel dos meios de comunicación na 
construcción das regras de 
significación, entón o fotógrafo 
desprendeuse da obsesión obxectiva, 
observou o real' como ficción, entrando 
por todos os camiños a definir as 
convencións mórbidas e 
contemporáneas do documentalismo 
fotógrafico". • 
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-Muñaz·. 
Malina entre. 
militares e 
bascas 
Ardor Guerrero 
O relato testemuñal do servício 
militar non é unha rara avis dentro 
da 1iteratura. A maioria aparece in
cluida dentro do xénero das auto
biografias, con máis ou menos es
pácio segundo a época que lle to
case vivir ao infortunado. Alguns 
autores dedican libriños específi
cos a esta etapa. Sartre narra gran
de pai:te da sua época castrense en 
les mots. O suizo Max Frisch es
crebeu unha obra, aguda e non moi 
longa, titulada A cartilla militar, 
dedicada en exclusiva ao periódo 
de servício no exército. En Galiza 
é ainda moi recente a publicación 
dun~a testemuña do xénero titula
da Recordos do mozo Mosquera, 
quinto do 98 (Nigra 1992). A pró
pr1a traxectória vital e polo tanto 
literária de Blanco .Amor ten que 
ver dalgun modo co servício mili
tar, pois a sua primeira marcha de 
Galiza debeuse á necesidade de fu
xir dun servício á coroa española 
que estaba a enviar a milleiros de 
galegos a morrer na guerra colo
nial do Norte de Africa. 

António Muñoz Mo.lina (Jaen 
1956) ven de dar a coñecer atra
vés de A(faguara un libro, tan au
tobiográfico como os menciona
dos, pero con máis vocación esti
lística de novela que de ensaio. 
Aos crentes de que o escritor ga
lloupa nunha nube de individua
lismo e inspiración viríalles ben 
unha breve meditación sobre a 
oportunidade política desta obra. 

Muñoz Molina, colaborador habi
tual de El Pais, non será dos que 
agarclen á posterid~de para ser re
coñecidos. Prémio Nacional de 
Literatura en duas ocasións, al
gunhas das suas novel~s, El in
vierno en Lisboa e Beltenebros, 
foron xa levadas ao cine. Coa sua 
última obra, Ardor Guerrero, 
presta un indubidabel servício á 
democrácia española. Molina, nun 
relato fluido, dá á luz un verdadei
ro tratado antimilitarista que sen 
dúbida incomodará grandemente a 
ruáis de un. A maior aportación do 
autor radica, con todo, na sua ex-
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Leituras 
11/ 

Antonio Múñoz Molina. 

periéncia de trato en Donostia con 
capitáns e sarxentos qi.Je despois 
de amosar o seu carácter de bos 
discípulos de Millán Astrai, du-

. rante o dia, á noite dedicábanse a 
percorrer as vilas do País Basca, 
co uniforme do Batallón Basco 
Español. E tal _cousa en plena tran
sición e unha vez celebradas xa 
duas eleicións ás Cortes xerais. 

Molina é un home de confianza 
no seu ámbito. Ataca aos abertza
les con decisión e deixa transpa
rentar a cotio un forte antinaciona
Ji s m o. O seu 
arquetipo ide-
olóxíco non 
difire do do O tratado 
español mé- antimilita
dio, ese que 
mostra o seu 
cabreo na cer
v ex er i a cada 
vez que escoi
ta falar unha 

rista deixa 
transparentar 
a cotio 
un forte 

língua penin- antinacio
sular que non 
seña o caste- nalismo 
llano e que, 
paradoxica-
mente, fa-
chendea cada vez que consegue 
articular tres oú catro vocablos en 
inglés. 

Trátase polo tanto dun autor ao 
que algun crítico madrileño pode--
ria calificar de ideoloxicainente 
centrado. Deses demócratas que, 
como el mesmo ·se encarrega de 
dicer, non· perderon máis de "vinte 
minutos en loitar contra o fran
quismo"; do tipo de persoas que 
fan do medo virtude, por iso de 
que todas as loitas derivan en fa
nat.ismo e todos os fanatismos son 
o reverso daquel contra o que se 
pretende loitar. Con tal modula
ción de pensamento o seu antimi
litarismo resulta máis aceitábel e 
menos sospeítoso de esquerdismo, 
de abertzalísmo ou de calquera 

Mª Xosé Oueizán 
Fora .demin 

G~~O 

outra desas ideas que a democrá
cia española considera inconve
nientes neste momento. · 

Ardor Guerrero sae á luz agora. O 
seu contido engástase perfecta
mente na liña máis honesta do go
verno que 'trata ainda de buscar 
unha saida ao conflito basco. Des
pois de Lasa e Zabala, despois de 
todo o que está a cair, os máis in
telixentes dese Estado que non 
brilla desde Felipe II decatáronse 
de que é hora xa de pasar.a balleta. 
sobre os luxos que ainda quedan 
da sublevación africanista do 36. 
Promoven a desnazific;ación, no 
intre no que resulta máis <loada, 
grácias ao simples relevo natural. 
Muñoz Molina ilústranos atinada
mente coa lembranza dun oficial 
que lle enc~rgou plastificar a foto
grafia de Hitler, en 1979, catro 
anos despois de finado o invicto. 

Ardor Guerrero ten, por último, 
como co-protagonista, a un galego 
chamado Pepe Rifón. Molina re
salta os seus vínculos emocionais 
con este "marxista-leninista estali
nista", e sen embargo amigo, dei
xando para un segundo plano o 
seu "galeguismo". Tal enfoque 
ideolóxico sérvelle para realizar 
algunhas especulacións a respeito 
da posíbel evolución do compañei
ro de milícia. Rifón morreu en ac
cidente pouco despois e todos _os 
que o coñeceron, entre eles o que 
isto suscrebe, saben que é un des
propósito supoñerlle as derivas po
lítica~ que Mblina pretende. Ainda 
que só seña porque aquel Bloque 
no que Rifón militaba é hoxe máis 
numeroso e sólido que en 1982 e 
pouco ten que ver o seu percorrid0 
co da "extrema esquerda" españo
la na que malamente o autor encai
xa a Pepe Rifón. O nacionalismo 
galego; polo que se ve nesta obra, 
segue a ser o innomeabel. + 

M. VEIGA 
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111 

A preséncia do cine americano é abafante e exclusivo nos ciclos de celebración 
do centenário. 

·o cine 
segundo 
Garci 
Emisoras de rádio, xomais e cade
as de televisión, veñen adicando, 
desde que escomenzou o ano, 
gran parte dos seus espácios a co
m em orar o centenário do cine. 
Fascículos colecionábeis, sele
cións de películas en vídeo, escol
mas de bandas· sonoras, libros es
pecializados, carteis publicitários 
de filmes ou obxectos de adora
ción, conforman unha lista de 
mercancias que están a ser consu
midas, arbitrariamente, non só po
los cinéfilos recalcitrantes ou po
los mitómanos convictos e confe
sos, senón tamén polos máis des
pistados afeizoados que, por mor 
da invasión dos médios, están a 
tropezarse, inevitabelmente, con 
alguns dos sinais de identidade 
máis específicos do cine como ar
te, indústria óu inventor de ídolos. 

Entre todos os exemplos que po
den caracterizar toda esta parafer
nália de homenaxes, cicais com
pra destacar o programa dirixído e 
presentado por José Luis Garci 
(TVE-2). O espácio funciona so
bre a base de xuntar a alguns su
mos sacerdotes da crítica e a his
tória do cinema que, dirixido po
la batuta do autor de Volver a em
pezar adícanse a debater e a ilus
trar cos seus coñecementos as pe
lículas que se proxectan, todas 
elas, segundo Garci, as mellores 
da história do cine. 

Libro + Cassette 

O esqu~ma pode ser acertado en 
tanto permite ao grande público 

.,deter e obre algun aspecto de -
tes filmes desmiuzado . Hai un 
obxectivo didáctico no proxecto 
de Garci e i to é po itivo, pero 
deixando sentado que todo critério 
de selección é discutíbel e reduc
tor, convén interrogarse en base a 
que princípios se fai a selección: 
por cineastas, 
películas, co-
rrentes, move-
mentos, avan
ces na lingua
xe ou éxitos 
de billeteira. 
Sexa cal for a 
resposta non 
será difícil 
chegar á con
clusión de que 
para Garci e 
compañia, só 
existe un cri
terio definitó
rio: as mello
res películas 
son as do cine 
americano. 

No 
programa 
do Garci e 
os seus 
amigos 
todo é 
perfecto, 
excepcional 
e max:istral 
cando se 
comenta 
unha 
película 

De que come- americana 
zou o progra-
ma en Febrei-
ro, foron oito 
película s as 
proxectada , toda ela da me ma 
nacionalidade norteamericana. É 
certo que algunha era excelen
te , algunha clave no eu xéne
ro (Cantando na choiva); pero 6 
O maquinista da xeneral de Bus
ter Keaton pode er considerada 
unha obra mestra total, tal e co
mo a calificaron máis de 300 crí
ticos cinematográfico que reuni
dos en Bruxelas, durante a Expo-

Xa á venda en tod.as as libreirías 

LII~ROS 



sición Internacional de 1958, 
consideran a fita do Pamplinas 
entre a dúcia mellor da história 
do cine. Os demais son xeitosos· 
filmes. E nada máis. Mesmo o -
Ford de A lexión invendbel non é 
o mellar Ford que coñecemos, 
como Chicago, anos 20 non é_. o 
mellar de Nicholas Ray, e- i'sto 
son só dous exemplos. 

Estamos a sofrer máis unha vez a 
invasión destes ladróns de ol1a
das, destas fitas americanas que,' 
por mor da intervención dos seus 
axentes maiores, o boy de Kan
sas City Johnny Garci, (que reto
ric amente en 
público dama 
contra o colo
nialismo do ci
ne ianqui e can
do pode enfren
talo dalgun xei
to saille desde o 
inconscenet a 
vea de coloniza
do/colonizador) 
seguen a pór as 

uas botas do John Huston 
Séptimo de Ca-
balaría nas miniñas duns e pecta
dor ás veces fartos dos rulos de 
Shirley Temple, o bigodiño de 
Gable ou as pi tolas de Wayne. 

Polo de agora -temo o pior para 
o futuro- non asomou unha pelí
cula que non fose USA. O cine 
europeu, o de Mumau e Bresson, 
Bergman e Feyder, Rossellini e 
Godard, Visconti e Dreyer, Renoir 
e Wine, Clair e Truffaut, Eisens
tein e Buñuel, Angelopoulous e 
Losey, Pasolini e Berlanga, Oli
veira e Dovchenko, por só citar al
guns, está a ser desprezado e es
q uecido. Se o cine europeu se 
marxina, que dicer doutras cine
matografias con autores funda
menta.is, do cine latinoamericano, 
xaponés ou índio. 

A responsabilidade de Garci é 
grande ao non valorar estes ele
m os que permitirían ao grande 
público coñecer de rnáis perto un
ha arte que celebra agora o eu 
centenário. Voltaremos a ollar o 
xa ollado mil veces. O demais non 
existe porque non se proxecta, 
non interesa porque nos privan da 
po ibilidade de coñecelo non 
atrae ao grande público porque a 
este non se lle concede a capaci
dade de ser atraído por el. 

No programa do Garci e o eus 
amigos (Méndez Leite, Tebar, 
Marias, Larnet ou Giménez Ri
co ... ) sernpre están de acordo, 
nunca hai dúbidas, vi ións distin
tas, crítica sobre o filme proposto: 
todo é perfecto, excepcional e 
maxistral cando se comenta unha 
pe 'cula arneri

.cana. As discor
d.án c ias están 
ausentes e o ci
ne americano, 
como o mundo 
no que vivimos, 
é o mellar dos 
posíbeis. 

A tendéncia, 
claro é, non se Paul Newman 
admite só no 
espácio que di-
rixe Garci, senón que tamén nas 
televisións privadas parece que 
se vai repetir o cántico hollywo
odense. Nun futuro programa so
bre o centenário en Tele 5, das 7 
proxeccións previstas, todas me
nos unha serán americanas: "O 
derradeiro tango en París" de 
Bertolucci onde, contodo, a pre
senza de Marlon Brando lembra
rá que a sombra do cine ameri
cano é alongada. + 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

ANOSA TERRA 
Nº 668 -6 DE ABRIL DE 1995 - 27 

EEEEEE A LITERATURA GALEGA A DEBATE EEEEEE 

·CARA A UNHA LITERATURA DOMADA? 
Que maldito sexa o día en que fomos nados 
·· nestá terra de lobos e de poetas mortos. 

X.L. FERRIN 

I 

Á pergunta de que é a literatura non hai respostas 
fáceis, iso, si: pódense dar definicións máis ou 
menos estritas. E que é a literatura gálega? A cou
sa complicase. Ben, a Galiza é unha nación con 
língua de seu que, desde hai xa demasiados sécu
los, ten que aturar a presenza doutra lingua exter
na imposta por poderes fácticos alleos á própria 
Galiza. Nese intre, en galego tíñase desenvolvido· 
a extraotdinária literatura cancioneiril medieval e 
conservamos mem9ria e testemuño _de incipiente 
e prezada prosa. Eran, por suposto, anteriores ao 
momento en que persoas nadas aqui comezaran a 
producir literatura nesa espada de Damocles cha
mado castellano. Volvemos perguntar: que é a li
teratura galega? Carvalho Calero (Historia da li
teratura galega contemporánea, Galaxia, 1975, 
páxs. 569-570) viuno claro: só pode ser literarura 
galega a que está escrita en 
galego. Picaban en cirolas 
político-intelectuais imber
bes que "aman mucho la 
cultura gallega". Posterior
mente Francisco Rodrí
guez (Que é a literatura 
galega? in A nosa literatu
ra: unha interpretación 
para hoxe (II), Xistral, 
1985, páxs. 7-20) engade: 
escrita en galego e "desde 
dentro" das coordenadas 
sócio-culturais autoxera
das na Galiza. Ao noso 
xuízo, subxace na engáde
ga de Francisco Rodríguez 
algo que definiremos co
mo identificación. 

XüSÉ MANuEL Eru · 
. - r""> 

.• ' , _... • - l. •. 

· manifesttrh como·f!,nedótic.os? Tanto ·t~n Cangas, 
1993 c;oqio Oklahonía, 1_870. Sé.o. leitpt sente o 
escrit.o dentro das suas estr_utur~ soc~o-culturais 
non pasa nada. Do contrário, as consecuéncias 
son evidentes~ desperso1;1-alización e alleam~nto. 

IV 

A que ven queixarse do illamento descontex
tualización que sofre o escritor (como di M. For
cadela: "O poeta na Galiza de hoxe" in A trabe 
4e Ouro, Tomo I, 1990) imerso na sua própria 

, individualidade? Cantps escritores -poetas con 
máis razón?- senten a sua actividade como un-: 
ha espécie de automarxinación con destinatário 
en certas elites minoritárias? Tal situación res-

. ponde á descrición dunha sociedade opaca e im
permeábel aos valores literários, ou é conse
éuéncia de certas escollas éstéticas e éticas duns 
escritores que optan por solucións estéticamente 
elevadas pero só úteis a eles mesmos e a outros 
tres? Aquilo que non é útil desapareée ou fica de 
elemento decorativo: velaí están as espadas, ar-

maduras, uchas, cangas, 
candis, hórreos ... que tan 
ben ornan moradias de 
quen xa non as prcesa. Un 
mesmo coñeceu a algun 
escritor que escrebia para 
ligar ... Descorazonador. E 
máis tendo en conta que, 
en definitiva, a literatura é 
memória dun· povo, proba 
da conciéncia de si mes
mo. Ou esa é unha das 
suas función e utilidades? 

E non se diga que iso su
cede en todas partes. Se
ria como admitir que a 
nosa situación histórica é 
normal, como as demais. 
Ainda ternos que norma
lizar unba sociedade, un
ha língua, e tamén a sua 
literatura. 

É dicer: o leitor identifica 
na escrita características 
sócio-culturais que pode 
comprobar a pouco que 
deite unha ollada en si 
mesmo e/ou no seu entor
no. Contando co aguinaldo 
de que as devantidas, can
do o fan, só moi levemente 
varian no transcurro do 
tempo. Canto, desde o sé
culo XI a hoxe, mudou a 
personalidade própria do 
home galego? 

•••••••••••••••••••• 
V 

'N . on va1amos Un sente abraiante abraio 
cando identifica as suas 
próprias coordenadas só
cio-culturais en escritas de 
autores portugueses (se 
cadra nunca pisaran a Ga
liza) dunha maneira moito 
máis clara que en textos 
de coterráneos seus. Non 
se trata agora de dar un 
listado de aprobados e 
sµspensos; denunciarnos, 

II 

A sensibilidade á hora de 

devir nunha literatura 
domada, inofensiva e 

ineficaz, <lesas que 
tanto satisfán ao 

centralismo papanatas 
e á direita renegada" 

eleccionar temas trans
cendentes para a comuni
dade, e a habilidade á ho-
ra de escoller e plasmar determinadas pautas es
tilísticas, deron como froito os chamados .. dis
cursos sociais". Os seus autores contan cun tre
mendo peso específico na história da literatura 
galega. Que ben pode gabarse da alta calidade 
estética lograda por uns escritores suficiente
mente hábeis como para non cair no simples 
panfletarismo. Obviamente, a oprobiosa condi
ción colonial é bon coadxuvante e explicación. 

Iso si, vai sendo hora de que deixemos de pensar 
que Curros, Cabanillas, Celso Emílio, Manuel 
María ou Ferrín son "os escritores-sociais". Hai 
máis, ben sabemos., Pero admitamos tamén Otero 
Pedrayo, Risco, Castelao, Blanco-Amor ou. Car- . 
valho Calero, por dicer alguns nomes de esp.lritos 
que souberon mergullar no fondo da esénciá' do 
"ser galego" como froito da sua pre-história; . 

m 

Volvamos á definición de Francisco Rodríguez. 
Miren por onde poderia darse o caso de es<;:rito

Tes nados aqui e que escreben en galego pero 
que poderian apresentar problemas á hora de in
cluilos na história da literatura galega. Certa
mente, a eleición idiomática s.upón unlia primei
ra toma da posición moi evidente, custosa (sacri
ficio do orgullo da fama e das pesetas) e solidá
ria. Pero, que pase se, nun texto escrito en gale
go, o~ referentes físicos e histórico-culturais se 

que non instruimos xuízo 
sumarísimo, e oxalá que 
nunca haxa que xulgar. E 

preocupámonos. Porque esta situación, tendo en 
conta que nunca antes houbera un público tan 
masivo e mozo, dá para cavilar ben. 

Non vaiamos perder o tempo, nen as oportunida
des. Calquer integrante dalgunhas das últimas . 
xeracións (mira que teñen auténticos µiemos) po-

, derá pedir contas e haberá que lle explicar por
qué e cómo non se ·ne , fixo chegar info1J11ación 
precisa para poder definirse e autoidentificarse 
fr~n,te a un alavés ou neoiorquino. Un surpéndese 
ao comprobar. como Cunqueiro, Folé ou Blanco
Amor son lidos con maior apaixonamento e pra
cer que moitos deses libros infantis-xuvenis com
postos segundo as máis modernas técnicas e ex 
profeso para eles. E non se trata de maior ou me
nor calidad~ literária, que rara vez estes leitores 
están en disposicióp de realizar le.itura tan exi
xente e fina. Por oütro lado, quen explica nuh 
texto-de Rosalía, vai explicar igual de ben en tex
tos modernos. 

.. 

VI 

Perguntémonos outra volta; quen ·se di que ele
vou a literatura galega a parámetros europeus, 
digamos? A parte da estupidez da pergunta, 
cando menos o formajismo pondaliano non 
desmerece, a resposta é clara: a xeración _Nós. 
Demagóxia, haberá quen dig~, porque a xent~ 
de fVós escrebe basicani.ente prosa~ á prosa de-. 

heria referirse a premisa. Non discutamos, para 
a poesia ben se _pode indicar a Xeración do 25. 
E, como acadaron semellantes resultados? Ade
mais da indubidábel calidade estética, tanto os 
ex inadaptados antigregários como os avangar
distás basearon os seus textos sobre piares que 
os definían e dician a eles á vez que neles se 

· idetificaba facilmente o leitor. Asi é <loado 
apaixonarse e sentir a sua escrita como algo no
so. Unha visión comparada dos autores de Nós 
e do 25, corroborará o dito. 

Non vaiamos devir nunha literatura domada, 
inofensiva e ineficaz, desas que tanto satisfán 
ao centralismo papanatas e á direita renegada. 
Tontos seriamos. 

VII 

Ben é certo que tampouco toda a culpa a teri 
quen escrebe, que tamén a hai para quen a ex
plicala se adica. Neste ponto, á parte dos apro
veitados que (mediados os 80) invadiron a sub
sección de filoloxia galego-portuguesa na pro
cura desesperada dun título e algunha lentella; 
á parte deles, que explican Iiteratw:a galega co
ma se fose rusa, a Universidade de Santiago é 
suficientemente cápaz de parir dúcias de licen
ciados manif estamente incapaces de se enfren
tar a un texto. Claro, se non hai sensibilidade 
en quen explica (pénsése que tamén eles, xunto 
á progresiva burguesización do colectivo, son 
culpábeis de desmobilizar coa sua apatia un co
lectivo aré, aqueta case exemplar) dificilment~ 
se lle pode transmitir ao aluno. Claro, se non se 
é capaz de recoñecela nos textos (ou non inte
resa, por vagáncia ou_ intereses políticos) mal se 
lle pode mostrar ao aluno. 

Outro culpábel evidente é quen criou e/ou man
tén o actual programa nos cursos-de ensino mé
dio. Seremos un país pequeno, pero a nosa litera
tura non o é tanto e en 3º BUP nada menos que 
hai que expli~ar a sua história "inteiriña". E nori 
se libran eses libros de texto empeñados en tratar 
os nosos escritores con critérios alleantes. Por 
exemplo: a maneira de facer de Rosalia, Curros e 
Pondal románticos impenitentes é moi simplista 
(claro, como en castellano lles chaman asi) e se 
cadra mesmo malintencionada (agachándose ou
tros valores tan ou máis importantes). Francisco 
Rodríguez (op. cit. arriba) viuno moi ben. 

vm 

E isto no país, na terra c,la epopéia social. Epo
péia, no seu máis estrito significado. Porque hai 
diferéncias. A literatura social veiculada en lín
gua dominante, expón un discurso co que se po
de identificar un número de individualidades ou 
unha cómunidade. Orabéi;i, cando o código é un..: 
ha Iíngua dominada, a palabra escrita interesa a 
todo un povo. Velai as diferéncias, velai a epo
péia. Faltan asuntos de armas, pero non sempre 
e ademais este tipo de discurso cumpre á perfec
ción a función conativa. algo que nos axude. Pri
meiramente, Antonio Machado logrou interesar 
a aqueles españois non pemanistas, C_elso Emí
lio abandeirou un povo. Canto á función conati
va, véxase o corpas de Rosalia, Curros ou Pon
dal, por dicer alguns. Antes mesmo se <licia que 
non hai nación sen epopéia: unha casualidade 
que sempre se afirmara desde esas literaturas 
que debecen por ver ao viciño cando miran para 
abaixo. Perdón pola digresión, un quece. 

IX 

E a crítica? A metaliteratu.ra? Sempre se dixo 
que non hai/houbo, pero sempre q. hailhoubo. 
Non irnos entrar en que se debe ser conünuista, 
máis ou menos estruturalista, semiótica, pura
mente sincrónica ... O que interesa agora é que 
non sexa pura apoloxia. Noutro tempo non ha- · 
bia máis remédio: cumpria animar a ler e a 
criar. Pero a ,literatura galega non acada a 
maioria ae idade en canto o crítico non exerza 
(con máis ou menos brillantez) de tal e se vexa 
na ' obriga de ser moi amigo dos seus amigos. 
Ou tamén teremos críticos domados? 

Ninguén pense que aquí fixemos apoloxia .da 
literatura social como. único meio de acadar un
ha verdadeira literatura galega,. e grande. De
masiada simpleza.+ 

- ~ 
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Madredeus 
'Demostramos que _o· g_osto 
por certas músicas só hai que espertalo' 

• ÓSCAR LOSADA 

Madredeus conquistou 
Europa coa sua música, 
converténdose, 
especialmente no · 
Estado español e_n 
estrelas nun curto 
espazo de tempo. A 
delicada voz de Teresa 
Salgueiro e a 
anovadora proposta de· 
grupo, asentado sobre 
trabes tr.adicionais, 
colocarónnos nas listas 
de éxitos. 

Todo encetou en 1986, cando Pe
dro Ayres e Rodrigo ·Leao, desfei
ta xa a banda Heróis do Mar, xun
táronse para faceren os primeiros 
esbozos no que deviria Madre
deus. Un ano máis tarde descobri
ron a bela voz de Teresa, que can
taba fados na rua, e xunto a Fran
cisco Ribeiro no violoncelo e Ga
briel Gomes no acordeón comple- Pedro Ayres de Magalháes. 

Rafael Dieste 
"Era un tempo 
de entusiasmo. • • '' 

Coa colaboración dé 

l·LUÍS REI NÚÑEZ 

PILAR P~LARÉS 
ANTÓN CAPEIÁN 
LUÍS ALONSO GIRGADO 
XOSÉ LUÍS AXE/TOS 
MANUEL AZNAR SOLER 
.EUGENIO OTERO URTAZA 
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER 
EUGENIO FERNÁNÍJEZ GRANELL 
MARGA ROMERO 
GABRIEL ZAID · 
CARME SUEIRAS ROMERO 
MARIA DÍAZ MARZOA 
MARIA BUCETA FERNÁNDEZ 
CARLOS GURMÉNDEZ 
FRANCISCO PILLADO MAYOR 
FERNANDO M. WLANOVA 
JA WER ALFAYA 
ALFONSO EIRÉ 

Proximamente á venda 

ANOSATERRA 
A NOSA CULTURA 15 

·taron a fonnación. En Xullo gra
varon o seu debut discográfico, 
nun estúdio móbil, chamado "Os 
Dias de Madredeus". Seria "Exis
tir" ne 1990 o traballo que os lan
zou á sona, da que o grupo cada 

· vez posue máis nunha Europa_ ren
dida aos seus pés. Desde o ano pa
sado o grupo conta con seis com
poñentes, coa incorporación do 
guitarrista José Peixoto, e hai pou
co R. Leao abandonou a forma
ción para se adicar á sua carreira 
en solitário. A nova composicióri 
deulle unha maior preponderáncia 
ás guitarras, que constituen o eixo 
sonoro sobre o que traballa a for
mación, sen por iso desmerecer o 
labor (necesário) cos demais ins
trumentos. 

Ás veces un éxito fóta das suas · 
fronteiras fai que un grupo sexa . 
tratado dun xeito diferente polos 
meios de comunicación, que se 
apontan ao carro cando antes tiñan 
ignorado a existéncia do grupo. 
"Sabemos o que queres dicer, 
mais en Portugal non nos pasou 
isto. O conxunto desde o início, 
por mor da sua proposta poética, 
digámolo asi, xa tivo no noso país 
eco nos meios de comunicación, 
que .nos acolleron moi ben, qui
zais polo ar fresco que significaba 
unha proposta como a nosa. No 87 
non pensabamos chegar tan lonxe 
como estamos". 

Agora son un grupo de éxito enor
me e as suas vendas dispáranse. En 
Portugal venderon 45 mil exempla
res de "Os dias de Madredeus" e 
60.000 mil de "Existir". Están no 
cume e "O espirito da paz", o seu 
último traballo, que apresentaron 
na nosa terra, semella que tamén 
terá unha acollida 

de gravar "O Espírjto da Paz" pa-
. ra o que levamos aos estúdio 50 

temas para elexir. Polo tanto gra
vamos dous álbumes, pois tíña
mos onde escoller e non botamos 
man de nada antigo. Wenders ele
xiu as pezas que máis lle gorenta
ron e tamén nos fixo o video de 
duas cancións''. 

"Existir" foi o disco clave da ban
da, e máis concretamente a peza 
"O Pastor'', este tema foi escollido 
por unha marca de whisky como 
banda sonora dun dos seus anún
cios, e os lusos estiveron no nú
mero un das listas de éxitos gre
gas. Iso tamén aconteceu en Xa
pón cun anúncio para unha marca 
de automóveis. Cómpre lembrar 
que o mesmo acontecera no Esta-

• do español hai anos co tema "Th
ree Little Birds" de Bob Marley, 
que tivo que incorporar e a can
ción ao seu repertório cando viñe
ra de xira e ficara abraiado de que 
sucedera con ela. O podér da tele
visión é Jan grande que xa deu 
mostras de situar cancións no cu
me da popularidade. Outro caso 
recente foi o do anúncio dunha 
marca de cervexa e un tema de 
Steve Miller Band dos ano 70, 
que gozo u agora da pop u lru:_idade 
que non dispuxera entón. "E evi
dente que a publicidade na televi
sión é un meio para chegar a moi
ta xente, cousa que non podes fa
cer só cos concertos. No que atin
xe a "Existir", si quizais fose o 
disco que nos fixo pular. Ainda 
recebemos sinais do que vostede 
comenta, froito do traba1lo de to
dos estes anos". 

lso pode indicar que hai músicas 
que non é que non gostan ao pú-

blico, senón que o 
receptor as desco
ñ e ce e cando as 
descobre chegan a 
ter un alto nível 
de vendas. "Está 
claro que o merca
do discográ ico 
está a ser domina-

excepcional. "Vai 
ben a venda desta 
obra que ademais 
coincide co disco 
da banda sonora do 
filme de Win Wen
ders sobre Lisboa, 
que apresentaremos
completo en Portu
gal. Eses números 
qµe salientaba son 
significativos do 
interese das persoas 
polo grupo, é unha 
boa promoción pa
ra sair ao estranxei
ro e que exista un
. ha maior curiosida
de por nós. No Es
tado español tive
mos un suceso im
portante, coas en-

Teresa Salgueiro. 

. do polo anglosa
xón. Un dos moti
vos polo que na
ceu Madredeus é 
precisamente para 
combater isto, xa 
que non habia 
grupos portugue
ses suficientes pa
ra dar a batalla . 
As rádio e as te
levi ión non no 
facian ca o e co 
no o éxito e o 

tradas esgotadas ás 
poucas horas de 
porse á venda. A 
acollida é realmen
te espléndida". 

A.relación 
con Wenders 

"Lisboa Story" é a 
película de Wen
ders para a que fi
xeron a banda so
nora. A fita foi un 
encargo ao alemán 
co gallo da capita
lidade cultíual da 
capital lusitana. 
"Foi Wenders o 
que trabou contac
to connosco. Fo
rnas· para o estúdio 
e puxemos a músi-
ca para unha pro-
du tora que tiña 

'O mercado 
discográfico 
está a ser 
dominado 
polo 
anglosaxón. 
Un dos 
motivos polo 
que naceu 
Madredeus é
para combater 
isto" 

doutros conxunto 
os meios intere
sánse máis polo 
que están a facer 
os grupos do país. 
Tamén influiu no 
noso caso ese in
terese que teñen 
as audiéncias cara 
á "World-Music", 
as músicas étnicas 
·e as novas músi
cas. As apostas 
das editoras, neste 
senso, son maio
res agora''. Neste 
momento, Madre
deus xa· pode vi
ver desafogada
mente da música e 
pensar no futuro 
ao contar cun de
cisivo apoio do 
público. "O de vi
ver da música non 
é tan sinxelo. Un-

contratado ao realizador alemán 
para facer o filme. Escoitou unha 
série de música portuguesa e gos
tou da nosa para ilus.trar as suas 
imaxes. Díxonos se tiñamos can
cións antigas para poder incorpo
rar . á película, e daquela víñamos 

ha persoa sempre escolle as suas 
opcións persoais, a sua filosofía 
da vida, e o que quer ser. É evi
dente que cando comezamos non 
tiñamos tantos~ siareiros, mais 
sempre nos planteamos o da mi:í
sica moi seriamenten. + 



Manuel Vilariño, 
_,,,,. 

os s1ntomas e 
as evidéncias 
• X. ENRJQUE ACUÑA 

Chega xa o momento de voltar a 
vista atrás e ver que a situación 
actual da fotografía galega é pa
tética. A nómina de nomes que 
hai quince anos apostaban por es
te xeito de criación segue sen va
riacións rexuvenecedoras ou que 
rachen definitivamente coas pro
postas documentais. Mesmo al
guns autores quedaron gripados 
polo carniño, esgotada a sua ca
pacidade de impacto ou quizais 
na negativa persoal a continuar 
nunha liña do pláxio de calquer 
revista estranxeira ou a novidade 
dalgun certarne de máis alá da 
no a fronteiras. 

Nos oitenta a arte galega quixo 
darse o seu próprio boom e para 
iso houbo unha suma de factores 
persoais e vías institucionais. Da
quel autobombo quedaron somente 
os pintores e escultores que real
mente aportaban navidades ás últi-

- mas décadas do século e os que vi
ven reforzados polos intereses de 
galerías, crítica ou institucións. 

A fotografía quixo sumarse a este 
movimento impugnador e deu 
novas das que falar durante al
guns anos nun país no que o 
mundo-·uficial e para-oficial da 
arte non sabia nen requería da sua 
existéncia. Mais contado, e pésie 
á evidentes axudas do mundo 

G~~O. 
editorial que se mostraron defini
tivas para cambiar o vello perfil 
de fotógrafo artístico afeizoado e 
as conexións con centros de po
der autonómico ou municipal pa
ra se dotar dos contactos exterio
res supostamente enriquecedores; 
a fotografia contemporánea gale
ga esvaiuse cara o vacío criativo, 
os enfrentamentos e ciumes inter
nos e unha, hoxe mesmo, querén
cia desnortada pota estética estilo 
El País Semanal envolta entre fa
vores de amigos colocados, a au
toedición ou a comodidade dos 
cartas públicos. 

Diante de tal pan"orama emer·xe 
como espello desfigurado a obra 
de Manuel Vilariño (A Coruña, 
1952) fuxindo do mero documen
to ou dunha fotografia que só 
mostra a capacidade de ser refe
rénci a testemuñal para tempos 
vindeiros. Senda veterano das ba
tallas antes contadas o seu andar 
mostrou sempre o valor da inde
pendéncia e o recurso deliberado 
de utilizar os circuítos especializa
dos en fotografía nos que só vale a 
orixinalidade do discurso estético. 

Coa mostra das suas fotografias 
na galeria Ad Hoc de ·Vigo atopá
monos de cheo coas evidéncias, e 
tamén os síntomas, que axudan a 
comprender as notórias e implíci
tas diferéncias que o separan dos 
fotógrafos tradicionais ainda obse
sionados, seica, en manter as pro
pos tas do Semitíário de Estudos 
Galegas xusto setenta anos des
pois, mesmo fora, do máis lícito, 
ámbito xomalístico. 

Todo o contrário témolo coa serie 
Aforcados, onde Vilariño desvíase 
de traballos anteriores utilizando a 
portentosa capacidade de recria
ción que supón utilizar unha Pola
roid en formato de 50 x 60. A ori
xe está nunha invitación do Centro 
Andaluz de Fotografía que o selec
ciona para utilizar esta cámara xi
gante e única co fin de realizar 
obras que pasarían a engrosar os 
fundos desta institudón nun pro
grama de criación tamén aberto a 
autores como-Toni Catany ou 
Pruszkowsky. En Ad Hoc apresen
ta oito destas pezas nas que esceni-

Atareados, 1994. 

fica naturezas martas e atrapadas 
entre a gravidade e a cor fundindo 
unha série de obxectos planteados 

. como pegadas temporais ante a fi- . 
gura principal dunha ave aforcada. 

A xeito de cenificación litúrxica 
imparten existéncias e seducións 
obxectos como os eones, a ferra
menta, os arámios, recriando a 
crueldade da nostálxia. Mesmo un 
comun denominador de secretismo 
invade estas obras con omnipresen
za do relixioso. Protagonismo da 
estampiña devota reveladora dunha 
atmosfera que parece saída de ve
nos fantasmas da nenez. Postas en 
cena que nos achegan á. sedución 
intuída eñ Vilariño pota rnáis tradi
cional e clásica escota española de 
pintura. Aqueta na que as naturezas 
martas reflectian a externporanei-

Aristarain rodará en Galiza "Fronteira" 
/ . 

E o primeiro guión dos Prémios Carlos Velo que se filma 
• ÓSCAR LOSADA 

A primeiro de Maio princípiase a 
rodar en. Gal iza e Portugal o novo 
filme do director arxentino Adolfo 
Ari tarain, despois do grande éxi
to acadado por "Un lugar no mun
do", gañadora do grande prémio 
do festival de Donosti. 

O orzamento cia película é de 281 
millóns e na produción hai tres 
empresas: CPA de Madrid, unha 
produtora arxentina e a galega 
ADAI, formada por Xosé Xoán 
Cabanas Cao e Ricardo García 
Arrojo, quen será o produtor exec
tivo da füa. Esta participación ga
lega na obra, comportará apresen
za de bastantes galegas nas dife
rentes equipas técnicas. A rnáis, 
contarase con actores do país para 
papeis secundários. Os protago
nistas estarán interpretados por 
Pere Ponce, Achero Mañas, Fede
rico Luppi e, case con toda seguri
dade, Aitana Sánchez Gijón. 

O guión é da autoría de Miguel 
Anxo Murado, que con el ganara 
o xa desaparecido prémio Carlos 
Velo para guións cinematográfi-

CQS. A acción desenvólvese, pri
mordialmente, sobre 1920. 

Para X.X. Cabanas Cao, parte in-

tegrante de ADAI, este filme pode 
supor "Un grande paso adiante. 
No noso país, no aspecto audiovi
sual, estamos a principiar un pou-

Un lugar en el mundo de Arista rain foi un éxito de crítica e público. 

co en todo e isto oferécenos outras 
posfüilidades de produción, con 
outras empresas, para poder reali
zar histórias galegas ·na pantalla. É 
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dade dun ambiente marcado potas 
proibicións e a inquisición. 

A estética de violéncia do aforca
mento é estricta. Sen embargo neta 
transpásase unha velada crónica da 
configuración de pequenos recun- · 
chos de liberdade por mor da razón 
e o traballo. A xeometria, a ciéncia 
vixilada polo olio escrutador da re
lixión cap~z de producir o castigo. 

Unha extensión da coeréncia coa 
que transcorre a obra de Vilariño, 
produtora da excepcional série Bes
tias involuntarias, configurada co
mo unha das máis importantes con-
· tribucións da ~te contemporánea 
galega nos últimos anos e-que com
parte con catro referéncias e outros 
catro retratos, µaturezas . martas e 
aforcados o catálogo de Ad Hoc. • 

unha .opción máis de cara a que 
desde aqui podamos seguir produ
cindo cincema, cun reparto de ris
cos, xa que soerguer unha longa
metraxe é moi custoso. Está claro 
que o que nos gostaria seria poder 
facela corno produtores maioritá
rios, se existise en Galiza unha 
boa es'tretura para o cinema". 

Cabanas Cao, con Vici Produc
cións, ten previsto encetar a roda
xe da longametraxe "Blanca Ma
dison", dirixida por Carlós Amil, 
para o mes de Outubro, no que ta
mén será unha co-prndución, nes
te caso con Portugal, e co capital 
maioritariamente galega. 

A participación de ADAI en 
"Fronteira" fará praticamente se
gura a estrea en galega deste fil
me nas nasas pantallas. A fita 
apresentarase ás subvencións con
cedidas este exercicío pola Xunta 
para realizacións audiovisuais. 
Anos pasados xa se concederan 
axudas a películas nas que a parti
cipación galega non era maioritá
ria como, por exemplo , "Fuxi 
dos" , "Tirano Banderas" ou "O 
baile das ánimas". • 
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Convocatóriás 

Xornadas de língua 
e literatura 

- A Asociación Sócio-Pedagóxica Ga
lega organiza a quinta edición das Xor-

. nadas de Língua e Literatura, do 28 ao 
30 de Abril na Escala Universitária de 
EXB en Santiago. As xornadas están 

·homologadas pala Consellaria de Edu
cación, cun prezo de matrícula de 
6.000 pta., con descantas de 2.000 pta. · 
.para estudantes e parados e de '4.000 
pta. para sócios da AS-PG e afiliados 
da CIG. Os seminários cantan coa pre
senza de X.L. Axeitos, Elvira Souto 
Presedo, Miguel Anxo Fernán-Vello, 
M. Rosales Cereijo, Xosefa Lago Váz
quez, Marga Romero, Miguel Mato 
Fondo, Aurora Marco, X.M. Freixeiro 
Mato, M. Ferreiro, Antón Tovar, Rába
de Catinheira, Maria dos Anxos Gon
zález, M. Rodríguez' Fer, Xulio Valcár
~el, Luciano Rodríguez Gómez, A. 
Alvarez Cáccamo, Jenaro Marinhas del 
Valle e Pilar Garcia Negro. Tamén ha
berá un debate sobre a nan:ativa galega 
actual, con Suso de Toro, Francisco 
Alonse> Lois Diéguez e Xosé M. Martí
nez Oca. Amais aproveitan as xornadas 
para proxectar os vídeos didácticos so
bre Otero Pedrayo, Cunqueiro, Celso 
Emflio, Luís Pimentel, Carvalho Cale
ro e Luís Seoane. 

Planta Rock 
O bar Planta Baixa convoéa un con
curso de rock aberto a grupos de toda 
Galiza (pagan o desplazamento aos 
que sexan de fóra de Vigo). Como 
prémio do certame editarán un CD cos 
grupos seleccionaClos. Admiten ma
quetas até o 30 de Abril no: Planta 
Baixa: Lepanto, 19. 36201 Vigo. 
Maior información no (986) 22 02 07. 

Prémios Alecrin-Alacr<\P 
O grupo de estudos sobre a condición 
da mull~r Alecrin, convoca a sétima 
edición· dos pr~mios Alecrin-Alacrán. 
Calquer persoa, grupo ou institución 
pode facer proposta de candidatas/os. 
O prémio Alecrin .propón persoas· ou 
grupos que destacaran na defensa dos 
intereses das mulleres, pola contra o 
prémio Alacrán vai destinado a actua
cións en detrimento dos intereses das 
mullerns. As propostas deben chegar 
antes do 28 de Abril a:. Alecrin. Garcia 
Barbón 30-5Q oficina 8. 36201 Vigo. 

Concurso de guións 
de animación 
A E;scola de Imaxe e Son convoca un 
concurso para a realización dunha cur
tametraxe de 10 a 15 minutos dirixida 
ao público infantil e xuvenil. A apre
sentación ten que ser anles ·do 15 de 
Maio nas oficinas de Studio XXI: 
Francisco Añón, 4 baixo. A Coruña. A 
produción terá que rematar antes de 
Decembro de 1995, e farase nas insta
lacións e con equipas•(16 ou 35 mm) 
da. EIS. Studio XXI aporta 500.000 
pta. para a realización do proxecto. 

Monográficos 
da Escola Alerito 
A Escota Atento de Educadores no 

Tempo Libre (Santiago), adicada á 
formación de monitores oferece uñha 
série. de cursos monogr_áficos aberro a 
mestres ou calquer outra persoa intere
sada na intervención sócio-educativa. 
Os cursos máis próximos: Expresión 
rítmica e movimento, para o 8 de 
Abril; Animación á leitura, para o 22 
de Abril; Reciclaxe para a expresión 
plástica, 6 de Maio; e Facer rádio, 20 
e 27 de Maio. Os cursos caen en Sába
do de 16 a 20...h. no Centro Xove de 
Sa~tiago~prezos andan entre as 
4.000 e s 7.000 pta. Información e 
inscripcións na: rua do Vilar, 68-3º ou 
no teléfono (981) 58 00 33, de Luns a 
Venres de 11 a 14 h. · 

Certame Ourense 
de banda deseñada 
Convocado pola Casa da Xuventude 
de Ourense; e xa na quinta edición. O 
prémio admite cómics de tema e técni
ca libre, en galega ou portugués, bran
ca e negro ou cor, cun formato que an
de entre un mínimo de DIN A4 e un 
máximo de DIN A3. A extensión ha 

· de andar entre as 2 re as 6 páxinas, que 
se poden entregar na Casa da xuventu
de: Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 
Ourense. Antes do 10 de Xuño e bai
xo unha plica que inclua os dados per
soas (nome, enderezo, teléfono e foto
cópia do DNI).'Cada autor pode apre
senta.r tantas obras como desexe para 
acceder a un primeiro prémio de 
100.000 pta., ou catro acésits de 
25.000 pta. Para calquer asunto diri
xirse á Casa da Xuventude: (988) 22 
85 00, fax (988) 24 99 30. 

Certarrte de vídeo. 
na escola 
A Escota de Imaxe e Son organiza o 
111 Certame Galego de Vídeo na Es
cola aberto a todos .os centros de en
sino da Galiza. As obras non poden 
sobrepasar os 30 minutos e han de 
chegar en fita VHS. A organización 
estabelece catro categorias: Criación 
documental; Animación, Experiéncia 
e Vídeo didáctico. A cuantia dos pré
m ios darase a coñecer en Semana 
santa. Para se inscreber hai que en- · 
viar as obras xunto co boletin de ins
crición, antes do 1 de Xuño de 
1995, á: Escola de Imaxe e Scm. Ví
deo na Escota. Someso, 6. 15008 A 
Coruña. Os traballos escolmados pa
sarán a própriedade da vidioteca 
educativa do Congreso Internacio
nal de Pedagoxia da Iipaxe. Maíor 
información e boletins de inscrición 
na Consellaria de Educación. Serví
cio de Ordenación e Innovación 
Educativa. Área de Novas Méios. 
San Lázaro, 107 . 15705 Santiago. 
(981) 56 60 OO. 

Concurso de guións 
de vídeos didácticos 
A Asociacón Pedagóxica Galega 
convoca o fil Concurso de guións de 
vídeos didácticos. Os guións non po
den exceder os 30 minutos e teñen 
que chegar con indicacións técnicas'e 
literárias. Na valoración primará o 
contido pedagóxico, o interese do te-

••••••••••••••••••••••• 
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Revista Galega 
Antimilitarista 

• • • • • • • • • O número 2 xa á venda • 
en pubs e librarias • 

• ••••••••••••••••••••••• 

axenda 
ma tratado, a calidade literária e téc
nica, e necesidades económicas da 
sua realización . Valorarase especial
mente a adecuación dos temas esco
llidos aos contidos educativos dos 
distintos níveis da educación non 
universitári .a. Os prémios: 19 de 
100.000 pta., 2º de 50.000 pta. e 3º 
de 25.000 pta. Os autores premiados 
terán que desenvo lver nun tempo in
ferior aos 3 meses a corresp0ndente 

~ unidade didáctica. Admiten traballos 
até o 15 de Xuño na sede da Asocia
ción Sócio-Pedagóxica Galega: Lara
cha, 9-entrechán. 1501 O A Coruña. 
(981) 27 82 59. 

Concurso de fotografia . 
de Padrón 
A Comisión de Festas de Pascoa de 
Padrón convoca a sexta edición do 
seu concurso de fotografia de tema· li
bre, aberto a afeizoados que apresen
ten obras inéditas. As fotos poden ser 
en branco e negro ou cor, pero teñen 
que respeitar un tamño mínimo de 
18x24 cm. e un máximo de 30x40 
cm. Cada concursante pode apresen
tar 5 obras (montadas sobre unha ba
se dura), sempre baixo lema e plica, 
antes do 8 de Abril, no Rexistro de 
entrada do Concello de Padrón. Xe
neral Asasino de Badaxoz, 29. 15900 
Padrón. A Coruña. Hai dous prémios, 
40.000 e 25 .000 pta., e dous accésits 
de 5 .000 pta. para cada categoria, 
branco e negro e cor. Maior informa
ción no Concello de Padrón: (981) 81 
04 51/81 04 OO. 

Prémio Café Dublin 
de narrativa breve 
Po.den concorrer orixinais inéditos 
cunha extensión que ande entre os 65 
e os J 00 fólios (DIN A4, con 2.000 
caracteres por fólio aproximadamen
te) . Os orixinais apresentaranse por 
cuadriplicado e baixo plica, antes do 1 
de Maio, dirixidos ao "11 Prémio de 
Narrativa Breve Café Dublin". Café 
Dublin. Martín Codax. Vigo. O pré
mio ascende a 250.000 pta. 

Prémio Ourense 
de cantos 
A Casa da Xuventude e a Agrupa
ción de Libreiros de Ourense, con
vocan un prémio de con tos . aberto 
aos xoves de entre 14 e 30 anos. Os 
traballos,-de tema libre, orixinais e 
inéditos, terán unha extensión míni
ma de 6 fólios e máxima de 25, escri
tos a dobre espazo e só por unha ca
ra. A e'ntrega·, persoalmente ou por 
correo, ten que ser antes do 28 de 
Abril na Casa da Xuventude de Ou
rense: Celso Emílio Ferreiro, 27. 
32004 Ourense. As narracións han de 
chegar baixo seudónimo e acompaña2 
das <lun sobre pechado cos dados do 
autor no interior, e no exterior o seu
dónimo e a frase "Menor de 17 
anos", se foro caso. Hai un primeiro 
prémio de 80.0000 p'ta., e catro acé
sits de 25.000 pta. As bases están a 
disposición do público na Casa da 
xuventude: teléfono (988) 22 '85 00, 
e fax (988) 24 99 30.• 

Actividades 

Na memória 
de Rafael Dieste 
A Eq.uipa de Normalización Lin
güística Coléxio Virxe do Carme, or
ganiza unha série de exposicións e co
lóquios na Ca
sa da Cultura 
de Burela, do 
Venres 7 ao 
Domingo 9. 
Nas xornadas 
participarán os 
conferéncian
tes Isaac Díaz 
Pardo, Carme 
Cociña, Pilar 
Cajade, Ber
nardo Penaba
de, Carlos Fra
ga, Ramón Reimunde e Emilio Gonzá
lez Legaspi. Como actividades com
plementárias artellaron unha mostra 
bio-bibliográfic;a e unha série de repre- · 
sentacións teatrais. Matrículas e infor
mación na Secretária das Xornadas 
(982) 58 01 97.• 

O trinqu~ 

Páscoa, que ven do grego 
pasjo (aledarse), é unha 
boa data para coñecer 
Galiza. Lembre que o 
.máis próximo adoita a ser 

Anúncios de balde 
• Viaxe para estudantes de 10 a 17 
anos a Dublin durante o· mes de Xu
llo. Acompañados por unha titora. 
Chamar ás noites, a partir do 17 de 
Abril ao (988) 70 40 20. 

• Búscase traballo como maqueta
dor. Experiéncia en QuarkxPress e 
Photoshop. Perguntar' por Carlos no 
(986) 30 06 68. 

• A Asociación Xuvenil Lagares 
(Cabral-Vigo) e a sua revista O Be
.rro Novo van organizar durante o mes 
de Maio unha exposición de fanzins e 
revistas alternativas . Preténdese 
amasar o mundo editorial alternativo e 
de base do movimento veciñal, ·xuve
nil, cultural, estudiantil, sindical, musi
cal... Aquelas publicaci6n que quei
ran estar represetadas poden remesar 
algun exemplar a: A venida de Santa 
Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Telé
fono (986) 25 07 03. 

• A banda galega Néboa ven de sa
car a sua primeira casete, editada por 
Treboada e edicións Utopia. Hardco
re·pop mesturado con textos en galego. 
Para pedidos, ofertas de distribución, 
concertos, etc. Chamar aos teléfonos 
(986) 22 69 76 (Edo), e (981) 59 61 96 
(Xaime). 

• Des·exaria contactar con persoas 
que gosten da numismática e colec
cionen billetes de banco antigos. Ra
món R. Valdés. Apartado Postal 3.417. 
Habana 3. 10300 Cuba. 

• Troco selos, pegatinas e calendá
rios de peto: Interesados escreber a 
Julio García. Apartado de Correos 
224. 32080 Ourerise. 

• Desexo iniciar amizade con persoa 
que goste da Filosofia grega: Sócra
tes, Platón, Aristóteles, Helenismo ... 
Teño 20 anos. Perguntar por Tonio no 
(986) 25 3o 18. 

• Alúgase apartamento amoblado en 
Vigo, na zona de Camélias. (986) 27 
63 96. 

• Vendo e alugo chalet en Asados 
(Rianxo). (923) 26 76 57. 

• A Asembleia da mocidade Inde
pendentista vende as suas novas pe
gatinas Galiza nom é Espanha. Pedi
dos de 4 pegatinas. mandando 5 selos 
de 30 a: AMI, Apartado de Correos 
4.624 A Corunha, ou a AMI, Apartado 
de Correos 1.233 Ourense. 

Teatro 

Eva Perón 
Do 6 ao 9 de Abril no centro cultural 
Caixavigo, Arte Livre do Brasil apre
senta en Vigo a montaxe Eva Perón. 
Prémio Compostela de Teatro 1995 ao 
mellor actor, Roberto Cordovani, me
llar decorado e mellor montaxe. 

Ah, ah, ah 
Por Tanxarina Teatro de Títeres, do 
6 ao 8 de Abril ás 20,30 h., no Teatro 
-Principal de Ourense. 

Os Quinquilláns 
O grupo. de teatro de rua anúncia ac
tuacións en Cambre ás 18 hÓras no 
campo da Feira (8 de Abril). Despois 
voltarán o dia 22 <leste mesmo mes a 
Fisterra, ás 12 horas . 

Copenhague · 
Uvegá Teatro pon en cena Copenha
gue de Xosé Cid Cabido, na sala Galán 
de Santiago do 3 ao 8 de Abril, de 
Luns a Venres en sesións das 19 e das 
21,30 h., o Sábado só ás 21,30 h. 

o máis descoñecido. Sen 
gastar moito pode 
achegarse a un 
inestimábel castro celta ou 
á ribeira dundos mil rios 
cos que conta este país • 

• A Levada-Casa de Labranza, esta
mos abertos todo o ano, praticamos 
agricultura biolóxica, a casa está rode
ada de 45.000 m2 de terreo. Os teléfo
nos de información son (986) 66 64 
13/66 63 05/66 63,33. 

• Ás .persoas interesadas nas línguas 
celtas: Viaxes Céltigas fiispón de ma
terial para a aprendizaxe asi como lite
ratura na distintas lfngua da Céltia. 
Podedes solicitar máis información ao 
Apartado de Correos 1.364 (Suc 1) A 
Corunha . 

• Profesora nativa inglesa dá clase 
de conversación, gramática, fonéti
ca. Todos os níveis. (981) 27 97 26. 

• Lírigua española, literatura espa
ñol a, língua galega, literatura 
galega. Por licenciada en hi pánicas. 
Con experiéncia. A domicílio. (981) 
78 27 54. 

• Só, en problemas económicos nen 
familiares. Desexo relación con seño
ra maior de 48 anos. Apartado de Co-
rreos 1129 A Coruña. · 

• Se queres receber gratuitamente o 
catálogo 94/95 de libros en español da 
editorial basca Txalaparta escrebe a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da lgrexa, 
1 O. 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña. 

• Boletim Gralha: um ano informana
do sobre a problemática cultural e lin
güística do país. Envio gratuito. Soli
cita-o no apartado 678. 32080 Ourense. 

• Kaos Fanzine Anarquista. En pa
pel reciclado, o n112 contén entrevis
tas aos Rastreros, Fame Neghra, 
reportaxes a Proyecto Luna, De
censo Eleitoral, comics, ele. Se que
res colaborar, distribuilo, mandar crí
ticas, debuxos , uxeréncias, grupo , 
outras publicación etc. pode face
lo. Pídeo por 100 pta. máis 30 pta. 
para o correo a: Perpétuo Socorro, 
38-311 E q. 27003 Lugo. 

• Trapo Negro e Noxxxo Zine. D u · 
combatente fanzines que pode pedir 
env iando 50 pta. para gastos de envio 
ao Apartado 660. 32080 Ourense. 

• Mozo de 24 anos, filio de pais gale
gos, quixera comezar amizade, ou o 
que saia, con mozas ou eñoras. Son 
bon rapaz e falangueiro. Mandar foto. 
Escreber a: Albeno Seoane Abucide. 
Economía, 17-411 Esq. 48902 Baracal
do . Bizcaia. Bicos a toda . • 

Monstros de Risa de Tanxarina Teatro 

Nin me abandonarás 
nunca 
A obra de Xosé Posada Curros e Luís 
de Gálvez interpretada polo Centro 
Dramático Galego, no Teatro Princi
pal de Santiago até o 6 de Abril, en se
sións das 20,30 h. · 

O llomoltranvia 
en Valéncia 
Ollomoltranvia pon en cena o seu 
grande faito Commedia un xoguete 
para Goldoni, até o 9 de Abril no Te
atro Rialto de Valéncia. • 



Exposicións 

Medievo'95 _ 
Pinturas e instalacións, do 8 de Abril ao 
14 de Maio no Castelo de Soutomaior. 
Amostra reune traballos de diversos ar
tistas: Alfonso Albacete, Amando, 
Jorge Barbi, Nacho Criado, Hernán
dez Pijuna, Menchu Lamas, Eva Lo
otz, Antón Patiño e Juan Ugalde. 

Comunicando 
normalmente 
A empresa Ilem-aga expón na gale
ria Sargadelos de Ferro!, os seus traba
llos de dinamización lingüística para 
empresas e institucións da comarca. 

Canicoba 
Expón esculturas na galería Sargade
los de Vigo, até o 24 de Abril. 

Xosé Eirin 
Expón as uas pintura , até o 6 de Abril 
no Ateneo Sama Cecília de Marin. 

Fernando Valeiras 
Pintura na galeria do BBV en Vigo. 
Até o 12 de Abril de Lun a Vcnrcs de 
19,30 a 21,30 h. 

Paz de la Igle ia 
Obra de pintora venezolana Paz de la 
Igle ia, na galeria Bacelos de Vigo, até 
o 28 de Abril. Abre de 17,30 a 21 h. 

u o Noia 
Expón pinturas no Café Rua Nova 
(Santiago), até o 13 de Abril. 

Divertíndonos 
coa ciéncia 
Até o 18 de Abril na sala de exposi
ción do concello de Cambre. A mos
tra ven a completar a programación da 
emana cultural Instituto de Bachare-

Música 

Zenzar 
Apre entan o eu último dj co Fasci
nados polo prohibido, o Sábado 8 no 
bar Non Sei na Silva (Ccrceda), de -
pois tocan no Planta Baixa (Vigo) o 15 
de Abril, e na ala Canciller de Madrid 
o dia 22. Zenzar define o cu e tilo 
mu ical: "Zenzar trata de xuntar o 
rock podero o, a crudeza do punk e a 
enerxia do hcavi nunha forma per oal 
e explosiva. Rock urbano? Non, non. 
Heavi rock? Non, non. Rok bravu? 
Non, non. Rock cañeiro e acelerado!. 
Rock Pelouro!". 

Korosi Dansas 
Apresentan o CD Cordura, o Sábado 8 
ás 11 da noite no Planta Baixa de Vi
go. Entrada de balde. 

Fia na roca 
O grupo de folk Fia na roca o Venres 
7 de Abril no Café Coruña (A Coruña). 

Tombstones 
No Dous de Copas en Lugo, o Xoves 
6 ás 11 da noite, e o Sábado 8 ás 11,30 
no Terápia de Sárria. 

A mocidade 
coa língua 
O Venres 7 de Abril ás 11 h. no Cantón 
de Molins·(O Ferro!), celebran o fil Fes
tival de Música A Mocidade coa Lín
gua, organizado pola Coordenadora de 
Equipas de Normalización Lingüística. 

A miña nai, de Canicoba 

lato de Cambre. 

Pintorum musicae 
Obra de Mingos Teixeira, a partir do 
8 de Abril, no pazo da Deputación de 
Pontevedra. 

O novo Orellana 
Pinturas de 1989 a 1995 de Gastón 
Orellana, até o 25 de Abril na Casa 
das Artes de Vigo. Abre de 11 a 14 e 
de 17 a 21,30 h. , Sábados só de tarde e 
Domingos só de mañá. 

Pino Vázquez 
Esculturas no pub Modus Vivendi de 
Santiago. No mesmo local expón o 
pintor Ricardo Fontes. As duas mos
tras pechan o 25 de Abril. 

Benigno Montero 
Pinturas no Café do Retablo (Santia
go), até o 16 de Abril. 

Eu consumo ben 
Até finais de Abril no coléxio Alba de 
Vigo. A Il Mostra de Arte Postal re
colle o traballo dunha chea de rapaces 
e rapazas dos centros inscritos no pro
grama Escota e Arte. Esta edición leva 
por título Eu consumo ben, polo que 
resulta unha crítica ao consumismo a 
meio dos deseños dos cativos. 

Xurxo Gómez-Chao 
Pinturas recentes na galería Sargade
los. abre até o 15 de Abril de 10 a 14 e 
de 16,30 a 20,30 b. 

Nordesia 
Na Casa da Parra e en San Martiño Pi
nário (Santiago), até o 15 de Abril. Re
colle traballos de 11 artistas galegos en 
pintura, fotografía, escultura, instala
ción e audiovi uais. Expoñen : Jorge 
Barbi, Tono Carbajo, Rosana Car
nero, Carmen Hermo, Holga Mén-

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Sagrat 
O grup.o heavi valenciano actua o 
Venres 8 ás 11 da noite no Planta Bai 

.xa de Vigo. Entrada 300 pta. 

·Nordés 
O grupo de folk Nordés actua en Ma
drid os dias 13 e 14 de Abril nos pu.bs 
Fontana de Oro e The Quiet Man. 

Silvaredeira 
Folk. Actuan o Venres 7 ás 10 da noite 
na cervexaria Internacional de Miño. 

Orquestra sinfónica. 
húngara 
O Mércores 19 no Teatro Principal de 
Santiago. Dirixe: Adam Fisher, coa 

axenda· 
dez, Isaac Pérez Vicente, Antón Rei
xa, Armindo Salgueiro, Xosé Teiga, · 
Enrique Velasco e Manuel Vilariño. 

Miradas e visións 
Mostra fotográfica aberta na Casa das 
Artes de Vigo. Até o 16 de Abril, de 
11 a 14 h. e de 17 a 21,30 h., Sábados 
só de tarde, e Domingos só de _mañá. 

Os castelos de Galiza 
Até o 1 O de Abril na Casa da Conga 
(Santiago) . Fotografias duns 60 caste
los de toda Galiza, coa a sua situación 
xeográfica e un estudo histórico arqui
tectónico, son os principais engados 
que recolle a mostra de Xaime Garrí~ 
do López que expón Coléxio Oficial 
de Arquitectos de Galiza. 

Pintura relixiosa 
Até o 8 de Abril na sala NASA de 
Santiago (San Lourenzo 51-53 ). Fer
nando Garcia Varela expón 15 ca
dros recentes de temática relixiosa 
baseados na pintura italiana e alemá 
antiga. Ven a recreár imaxes do cris- . 
tianismo cunha visión particular do 
expresionismo. Completa a mostra 
unha grande escultura de máis de 3 
m. de cemento que representa o cor
po xacente dun cardeal. 

Ferrán Aguiló 
Expón esculturas na galería Trinta de 
Santiago. Até o 9 de Abril de 12 a 14 h. 
e de 17-,30 a 21,30 h, de Luns a Venres. 

Lugo urbano, 
Lugo rural 
A mostra aberta no Círculo das. Artes 
de Lugo (de 8 a 10 da noite) , recolle as 
fotografias apresentadas ao certame 
Lugo urbano, Lugo rural convocado 
polo Patronato de Cultura da vila. + 

Fernando Valeiras no BBV de Vigo. 

mezzosoprano Tamara Takács. 

La Buena Vida 
Concerto pop, o Xoves 6 de Abril na 
Casa do Patin (Santiago). 

Lós Clavos e 
Lord Sickness 
Actuan o Sábado 8 de Abril ás 12 da 
noite na Iguana (Vigo) . Entrada 
1.000 pta. 

Keltoi 
O Café Liceum do Porriño presenta o 
Sábado 8 ás 11,30 da noite o primei
ro disco Ad Libitum, do grupo de no
vo folk galego Keltoi. A entrada é 
gratuita.+ 

Portug~l 

ANOSA TERRA 
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A morte ~a donzefa, de Ariel Dorfman. Polo Novo Grupo no Teatro Aberto de Lisboa. 

Música 

No PORTO: 
VI Festival Intercéltico de Porto, 
concertos ás 9 ,30 da noite do 7 ao 9 de 
Abril no Cinema do Ters;o. Actuan: o 
dia 7; Realejo (Portugal) e Boys of the 
Iough (Escócia); o dia 8, Skolvan 
(Bretaña) e Fairport Convention (In
glaterra); e o día 9 Luar na lubre (Ga
liza) e .Four men & a dog (Irlanda). 
Completan o festival o Debate sobre 
A lmprensa folk europeia, o día 8 ás 
16 h., no Cinema do Ters;o (se chove 
no Castelo de Santa Catarina); e a Es
capada inter«;éltica, o dia 9 ás 1 O h., 
con saida do Castelo de Santa Catarina 
(visita a Citánia de Briteiros, banquete 
celta na Penha e visita ao Museu Mar
tins Sarmento). Tamén neste festival 
pódese visitar a Exposic;áo sobre José · 
Afonso {durante Abril no Mercado Fe
rreira Borges), a Feira do Disco Ceti
folk (os días do certame no Cinema do 
Ters;o) e As Imagens Celtifolk (tamén 
no Cinema do Terc;o ). 

EN LISBOA: 
Noites de folk na aula Magna. o .Sá
bado 8 ás 10 da noite Boys of the 
Lough, e o Domingo 9 á mesma hora, 
Fairport Convention. 

Ex osicións · 

EN BRAGA: 
Pinturas de López Herrera, até o 29 
de Abril na galería Mário Sequeira 
(07-351-53-62 15 17). 

EN PORTO: 
A ordem do ver e do dizer , Colec
ción nacional de fotografía da Secre
tária de Estado. Até o 14 de Maior na 
Fundacao Serralves (07-351-2-617 
51 24). 

EN LISBOA: 
Oito desenhos de Picasso, datados de 
1941 a 1972, e 4 litografias dun album 
de 1947. Até o 15 de Abril na Casa da 
Cerca. Arte antiga africana, até o 28 
de Abril na galería Moira (07-351-1-
395 22 94). Jorge Vieira, esculturas 
até o 25 de Xuño no Museu do Chiado 
(07-351-1~347 32 11). Humberto 
Delgado. O General sen medo, até o 
20 de Abril na Biblioteca Museu Re
pública Res Do neolítico ao último 

Cinema 

Cinema e vídeo 
da Galiza 
A agrupación cultural Auriense (Praza 
do Correxedor, l. Ourense) artellou un
ha mostra de cinema e vídeo da Galiza 
na lembranza do cineasta Chano Piñei
ro . O Xo~es 6, ás 18 h~ . Continental 
(98') de Xabier Villaverde e ás 21,30 h. 
Urxa (80') de Carlos A. López Piñeiro. 
O ·Venres 7 ás 19 h., Coitadiños (13') e 
A sorte cámbia (17') de Héctor Carré, 
e Denantes (26') de Manuel Abad. O 
Sábado 8 ás 18 h., Galicia sitio distin
to (8') , Salvamento e socorrismo e 
Ringo Rango (26') de Antón Reixa, e 
Viuda Gómez e Venerio puro de Xa- . 
bier Villaverde. O programa tamén ofe
rece unha mesa redonda, o Xoves 6 ás 
20 h., baixo o título O Cinema na Gali
:a, e unha sesión de proxeccións á car
ta, o Domingo 9 de 16 a 22 h. 

imperador .. A perspectiva dun colec
cionador de Macau. Até Setembro no 
Palácio ·Nacional de Queluz (07-351-
1-435 00 39) . 

Teatro 

No PORTO: 
Auto da Índia & Companhia_, basea
do en Gil Vicente, polo Teatro das 
Beiras na Casa das Artes, de Martes a 
Sábado ás 21,45 h. , Domingos ás 16 h. 
(07-351-2-600 43 01). Luzes de palco 
de Amaldo Leite, Carvalho Barbosa e 
Heitor Campos Monteiro, coreografia 
de Ruben Marks, pota compañia ~eiva 
Trupe, até finais de Abril, de Martes a 
Sábado ás 21,45 h. e Domingos ás 16 
e 21,45 h., no Auditório Nacional Car
los Alberto (07-351 -2-200 45 40). · 

EN LISBOA: 
O império das meias verdades, de 
Gerald Thomas, os Martes ás .1 O da 
noite no Centro cultural Belém (07-
351-1-301 96 06). Comédia eufrosína 
de Jorge Ferreira de Vasconcelos. polo 
Teatro de Maizum, de Martes a Sába
dos ás 9,30 da noite no convento dos 
Inglesinhos. Despois da tempestade 
de Sergi Be1bel , interpretada por Antó
nio Filipe e Elisabete Piecho, até o 11 
de Abril de Xoves a Martes ás 1 O da 
noite no Teatro do Bairro ·Alto (07-
351-1-396 15 15). O paraíso de Mi
guel Torga, polo elenco do Teatro de 
Carnide, no Teatro de Carnide até o 15 
de Abril (07-351-1-714 11 63 ). A 
morte e a donzela de Ariel Dorfman, 
interpretado polo Novo Grupo, de 
Martes a Sábado ás 21 ;30 h., e Domin
go ás 16 h., no Teatro Aberto (07-351-
1-795 58 22). 3 histórias míticas apó
crifas subve~ivas de Dario Fo, repre
sentacións no Auditório Carlos Pare
des (07-351-1-715 45 65). Marly. A 
Vampira de Ourinhos de Carlos 
Queiroz Telles, con Mfüia do Ceu 
Guerra e Pedro Alpiars;a, no Teatro 
Cinearte (07-351-1-396 53 60) . Náo 
ha nada que se coma? de Francisco 
P~stana, 'interpretada por Estrela No
vais , Joao Ricardo, Carla Carvalho, 
Marco Horácio e Raquel Seixas , no 
Teatro Cinearte (07-351-1-395 53 60). 
A pulga tras da orelha de Georges 
Fey Deau. encenificación~de Joao Mo
ta, con Femando Gomes, Eisa Galvao 
e Cucha Carvalheiro, até Xuño no Co
muna (07-351-1-727 18 18). + 

Espartaco 
O Sábado 8 ás 20,30 h., no auditório 
do concello de Vigo, o Cine clube 
Lumiere pasa Espartaco de Stanley 
Kubrick. Entrada 300 pta. Información 
no (986) 22 09 1 o~ 

A golfa 
O Mércores 19 ás 20 e ás 22, 15 h., na 
sala de Caja Madrid, o Cine clube 
Pontevedra pasa en versión orixinal 
subtitulada en castellano A Golfa 
(Franza 1931) de Jean Renoir. 

7.000 días xuntos . 
O Cine clube Lumiere escolleu para 
o Mércores 12 o filme 7.000 dias x1111-

tos de Femando Femán Góm·ez. O pa
se custa 300 pta.", e é ás 20,30 h., no 
auditório do concello de Vigo. Infor-· 
mación no (986) 22 09 10. + 
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A MESA é unha organización independente que traballa polo potenciación do 
uso do galego. ·Ágora está ·a prom.ocionar q nom~ orixinal e legal dunha antiga 
cidade: A Coruña. Para iso divulga o seu nome próprio por méio de coruñeses, 
galegos e amigos de todo o mundo. Todos eles, filólogos, artistas, deportistas, 

actores, etc. apoian a denominación A Coruña, porque non queren que se 
perda a sua história e personalidade. 

Pero o futuro do idi_omq está ·tamén has tuas mans. A MESA mantén-se só coas 
aportacións dos seús sócios e colaboradores. Por iso a tua axuda e 

imprescindíbel. Entre todos podemos 'normalizar a nosa língua *. 

COLABORAN: 
~·~··. 

1 

* rARGADE:l9.P 
O FUTURO DO GALEGO 

s 

*Podes ~nviar a tua colaboración para a campaña "A CORUÑA,~ asi a queremos!" á e.e. 2091-0300. 40-3040116832 (Caixa Galícia), o 
sócio enviando os teus dados ao apartado de correos nº 247. 15700 Santiago de Cor:npostela : 

1 -




